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 مقدمة 

 
 وقـد قـدمت أعظـم ، مـا هـو عليـه ملاذا يوجد عىل،ة العاملهي بشأن ماأسئلة جوهريةيطرح العلم 

 فقـد بـدأ ،اآلنونتيجة للعلم الـذي نعرفـه . العقول العلمية يف العامل الكثري من اإلجابات عىل مدار التاريخ

. ب فائقة الحـرارة املعروفـة باسـم االنفجـار الكبـريالـلـه كرة من  حيث مليار سنة يف13.7الكون قبل نحو 

 الخـاص بهـا بيولـوچي جميع الكائنات الحية يف العامل لها رمـز للمخطـط الفإن ،ونتيجة للعلم الذي نعرفه

، والـذي يعـد مبثابـة )RNA(الحمض النـووي الريبـي املنـزوع األوكـسچني  عىل جزيء كيميايئ يعرف باسم

ونتيجة للعلم الـذي نعرفـه . التي منرر من خاللها الصفات والخصائص الخاصة بنا وصوالً إىل نسلناالوسيلة 

ًأيضا أيضا   مليـون سـنة 65 ويف يـوم واحـد منـذ ، الزواحف كبرية الحجم كانت تحكم كوكبنا فيام ميضفإنً

 لدينا يف منازلنـا فإنبسبب العلم كذلك و.  الكويكب مع األرضأوبسبب تأثري املذنب الضخم  متت إبادتهم

أقوى من أرسع الحواسيب فائقة القدرة التي كانت موجودة منذ عرش سنوات  هي أجهزة الحاسوب والتي

 . فقط

 لكن عندما يتعلـق األمـر بتقـسيم التقـدم ،ويشمل العلم رمبا أكرب مجاالت النشاط الفكري اإلنساين

 قطعة يف حجـم القـضمة الواحـدة، يظهـر العلـم 1001ُالعلمي املحرز خالل الخمسة آالف عام املاضية إىل 

ُوكأنه ضئيٌل جدا ويف حالة يرىث لها، وكأن العلم أصبح يتقدم مر ٍ ولكن يف حجم ،  كل خمس سنواتة واحدةً

رضيبـة العـصور املظلمـة الخاليـة مـن االكتـشافات  هي هذه أن ٍفصل واحد من هذا الكتاب، دعونا نقول

 عنـدما أصـبح 1996 الدامس تأيت ُشعلة من النور واألمل؛ كام حدث عام العلمية، ولكن يف وسط هذا الظامل

ُ أول حيوان ثدي مستنسخ يف العامل آنذاك، ومع إدعاء وجـود حيـاة عـىل كوكـب هيلدينا النعجة دوليل، و

ًاملريخ عندما عرثوا عىل حرشة البق متحفرة داخل نيزك، وأيضا عنـدما هـزم حاسـوب   Deep -ديـب بلـو «ُ

blue« ل العامل يف الشطرنج آنذاك غاري كاسباروف بطGarry Kasparov)( 
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.  فمن املحتمل أين قد أرجعـه إىل منتـصف عـرص النهـضة،يف الواقع، إذا تم ترتيب هذا الكتاب زمنيا

العلم الحديث كام نفهمـه يف  لقد اتخذت. بدال من ذلك ستجد الصفحات بداخلة منظمة حسب املوضوع

 الـصحة ، الفـضاء، األرض، علـم األحيـاء، الكيميـاء،اء الفيزي:رئيسةأقسام  الوقت الراهن وقسمته إىل عرشة

كـل  ثم تم تقـسيم.  واملستقبل، العلم التطبيقي، املعرفة واملعلومات والحوسبة، العلوم االجتامعية،والطب

وداخـل كـل منهـا سـتجد يف ، رئيـسةمن هذه الفئات مرة أخرى إىل أقسام فرعية عىل منـاطق املوضـوع ال

ً للفيزيـاء أقـساما فرعيـة عـن فـإنلـذلك، . مقاال لتغطية هذا املوضـوع بالـذاتاملتوسط حوايل اثني عرش 

  نظريـة الكـمففـيوعـىل سـبيل املثـال، . الحرارة، والنسبية ونظرية الكم، وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص

 .ومبدأ عدم اليقني، وتفسري العديد من العوامل،  مقاالت عىل األفكار مثل هرة رشويد ينجرهناك

 - العلميـة  عىل سـبيل املثـال، املوسـوعة-كان هديف كمؤلف هو الجمع بني اتساع كتاب مرجعي وقد 

وكان هذا هو . ةهري الوصول والشعور باملتعة التي تحصل عليها من قطعة من الكتابة العلمية الشإمكانيةو

ولقد قمت بـإخراج . ناإىل ما لديك ه" 1001العلوم " يكون أن املبدأ املوجه يل يف تحويل ما كان من السهل

وقمـت بتلخـيص .  املوضوعات التي ال يحتاجها القـارئ العـادي وال يهـتم بهـامنكل ما هو مبهم وغامض 

 .التوازن النهايئ بني املقروئية والشموليةيف يكون  أن إىل ما أمتنيللوصول  وتوضيح ما تبقى إيجازو

وغالبا ما تكون مكتفية ذاتيا، ولكـن عنـدما . تتم كتابة املقاالت باللغة اإلنجليزية الواضحة واملوجزة

 تقدم مزيد مـن أو الفهم  تكون مساعدة عىلأماال تكون كذلك فإنه يوجد إشارات إىل مقاالت أخرى التي 

ً هناك فهرسا شامالً إلرشادك فإن، إذا مل تكن متأكدا من القسم الفرعي للمقال الذي تبحث عنه. املعلومات

لـذلك ، الفرعية نفسها مكتوبة بأكرب قدر ممكن من االسـتمرارية األقسام فإن ،نفسه ويف الوقت ،إليهمبارشة 

لنظرية الكم، سيعمل هذا القسم الفرعي للفيزياء كمقالة ميكن قراءتهـا مـن إذا كنت بعد استعراض شامل 

 .البداية إىل النهاية

 . أمتني لك االستمتاع به. هو كتاب كبري حول موضوع أكرب1001العلوم 

 )Paul Parsons(ل پارسونز پو 

 باث، إنجلرتا، فرباير 
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 األرض

 
 
 
 

شـظايا ولـدها  جاء كوكبنا األم، كوكب األرض، إىل حيز الوجـود يف صـورة 

 أمـا.  مليار سـنة4.5النظام الشميس تجمعت حول الشمس حديثة العمر منذ 

إذا تم متثيل الـزمن منـذ و. نشأة البرش فلم تكن سوي يف األلفي سنة األخرية

 جنسنا البرشي يكون قـد ظهـر خـالل الـثالث فإن  ساعة24 بأنهتكون األرض 

 .ثوان األخرية

يعتقـد  ًلكن البرش ال يدركون ذلـك إدراكًـا كبـريا؛ فمنـذ القـرن العـرشين 

ًويعرف أيضا باسـم ( وأبرزهم عامل الفيزياء الربيطاين ويليام تومسون -العلامء

 مليون سنة فقط، وقد بنى كيلفن 100عمر األرض يساوي أن  -)نفاللورد كيل

زعمــه عــىل أوقــات التربيــد، لكنــه تجاهــل الفيزيــاء املعقــدة لبــاطن األرض 
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 وهـو النـشاط اإلشـعاعي، -قد اكتـشف حينهـا كام تجاهل عامًال آخر مل يكن

 باطن األرض  وهو تأثري يتسبب يف توليد املزيد من الحرارة يف

ًوم ال تـزال األرض نظامـا ديناميكيـا معقـدا ال ميكـن للعلـامءحتى الي  ً  أن ً

هـو مجهـول هـو التغـري املنـاخي، فمنـاخ  وأكرث ما. يدعوا فهمهم الكامل له

 -يتحدد سلوكه من خالل عوامـل كثـرية ، ملحوظةبصورة  حساس األرض نظام

ب، ً لكن أيضا يتحدد بتوزيـع الـسحليس فقط امللوثات التي يصنعها اإلنسان،

 .هلم جرا ووالنشاط الربكاين وتيارات املحيطات

عىل الرغم من علمنا بحدوث االحتباس الحراري، وأنه عىل األرجح بسبب مـا 

إذا كـان (ومـا ميكننـا فعلـه ، مدى تحوله إىل ما هو أسـوأ أن إال تقرتف أيدينا

ًحيال ذلك لن يكون واضحا إال خالل السنوات والعقود  )هناك ما ميكن فعله

 .ادمةالق
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 علوم األرض

 األرض املنحنية

 كـم 13000كوكبنا، كوكب األرض هو كرة دوارة من الصخور واملعادن والغازات والسوائل، قطرها حوايل 

وتستمد األرض شكلها الكروي مـن الجاذبيـة، .  كم40000، ومحيطها يزيد عن ) ميل25000مايزيد عىل (

ل، ولها نفس التأثري عىل املواد الصلبة التي تتكون منهـا  القوة التي تجعل األنهار تتدفق إىل األسفهيو

 متيل إىل تسوية سـطح الكوكـب حتـى يكـون كـل يشء عـىل أبعـاد متـساوية مـن املركـز، فهي -األرض

وقد عملت الجاذبية إىل حد بري عىل تسوية التكتالت . والشكل الوحيد الذي يتحقق فيه ذلك هو الكرة

ً أملس بدرجة تفوق كرة بلياردو، لكـن األرض ليـست كرويـة متامـا؛ واملطبات عىل سطح األرض لتجعله

ً ساعة مام يتسبب يف تولد قوة خارجية تجعله أكرث امـتالء عنـد خـط 24مرة كل  ًفالكوكب يدور تقريبا

ويطلق العلامء عىل هذا الـشكل املـسطح ).  ميل27( كم 43االستواء عام هو عليه عند القطبني بحوايل 

 ".كروي مفلطح"اسم 

 خط االستواء

خط االستواء هو خط وهمي يقسم األرض إىل نصفي كرة متساويني يعرفان باسم نصف الكرة األرضـية 

الشاميل ونصف الكرة األرضية الجنويب، وهو يشكل مستوى متعامد عىل محور دوران الكوكب، وهنـاك 

ر الـرسطان، ومـدار خطان وهميان آخران يحيطان باألرض موازيني لخـط االسـتواء يطلـق علـيهام مـدا

ًشامًال، وجنوبا عىل الرتتيب، واملنطقة الدافئة التـي تقـع بيـنهام تعـرف  23.5الجدي وهام دائريت عرض 

 .باسم املنطقة املدارية

خارج تلك الحدود هناك املنطقة الشاملية املعتدلة واملنطقة الجنوبية املعتدلـة،وفيهام تكـون درجـات 

 املناطق القطبيـة -ى الدائرة القطبية الشاملية، والدائرة القطبية الجنوبيةًالحرارة أقل كثريا، ومتتدان حت

حيث تنهار درجـات الحـرارة )  شامل وجنوب خط االستواء66.5تبدءان من دائرة عرض (الباردة لألرض 

 .حًقا
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 القطبني

ًتخيل أنك تسافر بعيدا جدا واء عىل  جنوب سطح األرض، وأنك ترسم دوائر موازية لخط االستأوشامل  ً

ًكلام تحركت مبتعدا عن خط االستواء أصبحت الدوائر أصغر فأصغر حتى . سطح الكوكب أثناء تحركك

تتقلص يف نهاية املطاف لتصبح نقطتني أحدهام أعىل الكوكب واألخرى أسفله وتعرف هاتان النقطتـان 

 .باسم القطبني

غرافيني، ويتحـددان بـدوران الكوكـب القطبني الج: يف الواقع، لألرض مجموعتان مختلفتان من األقطاب

النهـار مـن /األرض بدورة الليل تقوم -تضع الكوكب عىل سيخ شواء عمالق أن بحيث أنك إذا استطعت

.  هذا السيخ سيظهر عنـد القطبـني الجغـرافيني الـشاميل والجنـويبفإن -خالل الدوران عىل هذا السيخ 

 املغناطييس، نتيجة التيارات الكهربية يف قلـب ًلكن لألرض أيضا قطبني مغناطيسني مثل قطبي القضيب

كان القطب الشاميل املغناطيـيس  2005يتغري القطبان املغنطيسيان من سنة إىل أخرى؛ ففي عام . األرض

عىل بعد  ً درجات من القطب الشاميل الجغرايف بينام كان القطب الجنويب املغناطييس تقريبا7عىل بعد 

 . درجة30

  الطول خطوط ودوائر العرض

حـرب "لعب لعبة أن أي شخص سبق له

يعــرف كيفيــة عمــل نظــام " الــسفن

 مقـسم األبعـادفضاء ثنـايئ . اإلحداثيات

إىل شبكة ومتثل األرقام عىل كـل جانـب 

أزواج اإلحداثيات التي تدل  من الشبكة

عىل كل مربع فريد من مربعـات هـذه 

الشبكة، وهذا هو األسـاس الـذي تقـوم 

ــر  ــداثيات دوائ ــه إح ــرضعلي ــوى والع ــرق س ــد ف ــول ؛ ال يوج ــوط الط ــست  أن خط ــرة ولي  األرض ك
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ًسطحا مستويا ثنايئ  النقطتـان  إحدايث له زاوية حول الكرة، وبالتـايل عـىل سـبيل املثـال  إذن كلاألبعادً

 درجـة 360 درجة من بعـضهام الـبعض، بيـنام التحـرك 180املتقابلتان عىل سطح الكرة تقعان عىل بعد 

 .حيث بدأتحول الكرة يعيدك 

الذي يأخذ دائرة العرض صفر،  مواز لخط االستواء اإلحدايث األول هو دائرة العرض ويقاس مبحاذاة خط

 خطـوط الطـول أمـا.  عـىل الرتتيـب90-، و90+وبالتايل يكون للقطبني الشاميل والجنـويب دائـريت عـرض 

ول، وهو خط يربط بـني خط الزوال األ فتعطى باملسافة حول خط االستواء، وتعرف نقطة الصفر باسم

 أو، )E(ًرشقـا  القطبني الشاميل والجنويب ومير باملرصد املليك مبدينة جرينتش يف لندن، وتـضاف الالحقـة

تقرأ . إىل إحدايث خط الطول لبيان ما إذا كانت املسافة مقاسة رشق أم غرب خط الزوال األول) W(ًغربا

 ة العرض متبوعة بخط الطول مثًال تقع نيويـوركاإلحداثيات عىل سطح الكوكب عادة بحيث تذكر دائر

 .ً غربا73 شامًال وخط طول 41عند دائرة عرض 

 اليوم والسنة

أثنـاء . يتحدد طوال اليوم والسنة عىل كوكب األرض من خالل دورانه حـول محـوره ومـداره حـول الـشمس

 الوقـت إنـهيوم الواحد عىل دوران األرض تبدو الشمس وكأنها تعرب السامء من الرشق إىل الغرب، ويعرف ال

تـدور األرض حـول . الذي تستغرقه الشمس يف العودة إىل نفس النقطة يف السامء بعد إكـامل دورة واحـدة

ثوان لكن يف هذا الوقت تكون األرض قد تحركـت حـول الـشمس  4دقيقة و 56 ساعة و23محورها مرة كل 

كرث قليًال حتى تعود الشمس إىل نفـس النقطـة التـي تدور أ أن األرض البد أن قليًال نتيجة ملدارها مام يعني

 . ساعة24كانت عليها يف اليوم السابق، وهذا الوقت اإلضايف الذي تأخذه يجعل اليوم يصل إىل 

طـول سـنة .  يـوم وهـذا هـو منـشأ تعريفنـا للـسنة365.25مدار األرض يحملها حول الشمس مرة كـل 

قص الربع يـوم بإضـافة يـوم إىل التقـويم مـرة كـل أربـع ً يوما فقط لكننا نعوض ن365التقويم العادية 

ًأحيانا يلزم تصحيح امليـل الـضئيل يف مـدار الكوكـب عـن .  وتسمي تلك السنة بالسنة الكبيسة-سنوات

 ".ثوان كبيسة"طريق إضافة 
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 املناطق الزمنية

لكرة األرضية بينام يف الجزء املقابل منها يكـون دامئًا هناك نهار يف مكان ما من ا أن دوران األرض يعني

عليك إعادة ضبط ساعتك  أن مام يعني، الوقت ليًال ولهذا السبب قمنا بعمل ما يسمى املناطق الزمنية

 لـذلك يعتـرب -ًغالبا ما تتحدد املناطق الزمنيـة مـن خـالل خطـوط الطـول. عند السفر إىل منطاق نائية

هـو نقطـة الـصفر، ويعـرف هـذا التوقيـت باسـم توقيـت جـرينتش التوقيت عنـد خـط الـزوال األول 

Greenwich Mean Time (GMT)  ،عــىل النطــاق الــدويل يعــرف باســم التوقيــت العــاملي املنــسق أو 

Coordinated Universal Time (UTC) . بعض الدول مساحتها كبرية بحيث تضم بني حدودها العديد مـن

 الواليـات املتحـدة هنـاك فـرق توقيـت قـدره أربـع سـاعات بـني يف: املناطق الزمنية؛ عىل سبيل املثال

 .السواحل الرشقية والسواحل الغربية

 خط التاريخ الدويل

اليـوم  أن التوقيـت يختلـف مـن دولـة إىل أخـرى بـل أن وجود مناطق زمنية حول العامل ال يعني فقط

عرف هـذه النقطـة باسـم خـط  وت-يبدأ يوم جديد يف مكان ما أن وبذلك فإنه البد. ًنفسه يختلف أيضا

، وهو خط له طول ثابت، ومير خالل القطبني الشاميل والجنـويب ويقـع عـىل بعـد )IDL(التاريخ الدويل 

 .ة حول الكوكب من خط الزوال األول درج180

عـىل سـبيل املثـال إذا ، وخط الزوال األول اثنتا عرشة ساعة لذلك فرق التوقيت بني خط التاريخ الدويل

ة عند خط الزوال األول الثالثة مساء اليوم العارش مـن شـهر ديـسمرب، سـتكون عنـد خـط كانت الساع

ًالتاريخ الدويل الثالثة صباحا لكنها ستكون الثالثة صباح اليوم نفسه ؛العـارش مـن ديـسمرب رشق الخـط 

رة وستكون الثالثة صباح اليوم التايل؛ الحادي عـرش مـن ديـسمرب غربـه، إذن إذا كنـت يف رحلـة بالطـائ

 ساعة عندما تجتازه مام يجربك عىل إعـادة ضـبط 24 فسيقفز التوقيت ،محلًقا فوق خط التاريخ الدويل

 .ًليس فقط ساعتك بل تقوميك أيضا
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 فصول السنة

سببها ميل ،  والربودة تعرف باسم فصول السنةءأثناء دوران األرض حول الشمس متر بدورات من الدف

يف جـزء  أن  درجـة مـام يعنـي23.5ي وهذا امليل يساو. األرض بالنسبة ملستواها املداري حول الشمس

 بحيـث يكـون ضـوء الـشمس -من السنة يكون نصف الكـرة األرضـية الـشاميل مـائًال باتجـاه الـشمس

وحرارتها مركزين عىل مساحة أصغر من املساحة عندما تكون األرض عند النقطة املقابلـة مـن مـدارها 

. املوضع اآلخـر هـو الـشتاء والشاميليقابل فصل الصيف يف نصف الكرة  املوضع األول. بعد نصف سنة

ًويف الوقت الذي مييل فيه نصف الكرة األرضية الشاميل نحو الشمس مييل النصف الجنويب مبتعدا عنها 

 ولهذا السبب يستمتع من هم يف الجنوب من خـط االسـتواء بفـصل الـصيف يف ديـسمرب والـشتاء يف -

 .يونيو

ًوجد أربعة فصول بينام يف املناطق املدارية يكون املناخ دافئـا يف املناطق املعتدلة الشاملية والجنوبية ي

ئة تغري يف مستويات هطول هيوالتغريات الطفيفة الناتجة يف درجات الحرارة تظهر عىل  بشكل مستمر

 خطوط الطول املرتفعة عنـد الكـرة أما. رطب وجاف: األمطار مام يقسم السنة بصورة عامة إىل فصلني

ميل األرض يجعل هذه املنـاطق تـنغمس يف ظـالم مـستمر ملـدة  أن الجنوبية تعنيالقطبية الشاملية و

 .ستة أشهر خالل الشتاء متبوعة بستة أشهر يف نهار مستمر بال غروب للشمس
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 تأثري كوريوليس

 الكـرة الـشاميل تأثري كوريوليس هو ظاهرة يسببها دوران األرض الذي مييل إىل جعـل الهـواء يف نـصف

ئة دومات يف اتجاه عكس عقارب الساعة، وجعله يدور يف دوامات مع عقارب الـساعة يف هييدور عىل 

 لكـن خـط االسـتواء هـو الجـزء - درجـة360 -يف كل يوم تـتم األرض دورة كاملـة .نصف الكرة الجنويب

).  ميل يف الـساعة1038(س / كم1670-لذلك يدور سطح الكوكب عنده أرسع ًاألكرث اتساعا عىل الكوكب

ميل  782(س / كم1260التي تبلغ فقط )  شامًال41(باملقارنة مع رسعة الدوران عند دائرة عرض نيويورك 

، ويرجع سبب تأثري كوريوليس إىل هذا الفرق يف الرسعة الذي يؤدي إىل الحركة الدواميـة يف )يف الساعة

االتجـاه الـدوامي مليـاه  أن ًعاصري، وكثريا ما يقـالالغالف الجوي املسئولة عن أنظمة الطقس مبا فيها األ

 فتحريك املاء يف -َحوض االستحامم أثناء ترصيفها يرجع إىل تأثري كوريوليس أيضا، لكن األمر ليس كذلك

 .باستخدام إصبعك سوف يؤكد ذلك االتجاه املعاكس برسعة

 املبادرة

يف . اء دورانهـا فـيام يعـرف بظـاهرة املبـادرةتهتز لعبة األطفال النحلة الدوارة من جانـب إىل آخـر أثنـ

فمحـور دوران .  وال نستثني األرض مـن ذلـك-الحقيقة، تظهر ظاهرة املبادرة عىل كل األجسام الدوارة 

 سنة وهذا يغري مـن سـامء الليـل؛ 26كوكبنا يتذبذب حول موضعه املركزي ويعود إىل نقطة البداية كل 

و يف الوقت الحارض يشري محـور دوران األرض .ظهر وكأنها تدوردوران الكوكب يجعل القبة الساموية ت

 عام أما سنة، 5000منذ  ثعبان  لكنه كان يشري نحو نجم- املعروف بالنجم القطبي-نحو النجم بوالريس

النـرس ( مـن نـصيب الـنجم الـساطع اآلنً ميالديا سيصبح الدور الذي يقوم بـه الـنجم بـوالريس 14000

 .ثارةيف كوكبة القي) الواقع

مـن الظـواهر . أحد أكـرب الظـواهر العديـدة التـي تتـسبب يف إزاحـة محـور دوران األرض هي املبادرة

 تغري ضئيل وغـري -"الحركة القطبية" ووهو تذبذب صغري للمحور حول مسار مبادرته،" الرتنح: "األخرى

 .متوقع تسببه عوامل مثل تيارات املحيط والرياح
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 عصور األرض

 الزمن السحيق

ًمتاما كام نقـسم نحـن الـسنة إىل شـهور ). 4500000000( مليار سنة 4.5 ًال؛ًميتد تاريخ كوكبنا امتدادا هائ

وأسابيع وأيام يقسم العلامء مايض األرض إىل وحدات يسهل التعامل معها، وأكرب هذه الوحدات يسمى 

ًوالتي متتد عدة مليارات من السنني؛ ويضم تاريخ كوكبنا دهرا عظيام ) super aeons" (الدهور العظيمة" ً

التـي ) aeons" (الدهور"يأيت بعد ذلك ). precambrian( يسمى الدهر العظيم قبل الكمربي -فقط ًحداوا

 كل منها بضع مئات مـن eras" ((حقب"مليار سنة، وتنقسم الدهور إىل  2 و مليون سنة500متتد ما بني 

رشات مـن ماليـني تستمر كل منهـا عـدة عـ) periods" (فرتات"ماليني السنني، والتي تنقسم بدورها إىل 

 مليون سنة، وأصغر وحـدات الـزمن 20 إىل 10والتي ترتاوح عادة ما بني ) epoches" (العهود"ثم ، السنني

 . أقلأووالذي يكون عادة بضع ماليني من السنني ) age"(العرص" هي السحيق

 الـزمن املـدد الدقيقـة لوحـدات، وحدات الوقت اليوميـة التـي نـستخدمها لهـا مـدد ثابتـة أن يف حني

السحيق تتحدد من الرتاصف والسجل األحفوري؛ فكل فصل من فصول مايض األرض يناظر طبقـة مـن 

الفرق يف الزمن بني . الصخور يف السجل والتي ميكن التعرف عليها وتحديد تاريخها باستخدام علم اآلثار

 أو حقبـة أوهر معـني الطبقة التي تقع يف قمة السجل وتلك التي تقع يف آخره يحدد املدة الزمنيـة لـد

 .فرتة أوعهد

 )Hadean aeon( الدهر الجحيمي

 مليار سنة مضت، وهـو 3.8 مليار سنة إىل 4.5الدهر الجحيمي هو أول دهر يف تاريخ األرض وميتد منذ 

فرتة زمنية شهدت تكون النظام الشميس وكوكب األرض والقمر خـالل الحـدث الهائـل املعـروف باسـم 

ٌوقد تكون أقدم أشكال الحياة قد  ونت أقدم معادن وصخور األرض يف هذه الفرتةوتك". الدفقة الكبرية"

 .ًتكونت فيه أيضا

ــأخر،  ــشديد املت ــصف ال ــو الق ــي ه ــدهر الجحيم ــة ال ــدث يف نهاي ــذي ح ــيم ال ــدث العظ ــان الح  ك
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 الفوهـات املوجـودة عـىل وخالله تخلل وابل من التأثريات الكونية النظام الشمـيس الـداخيل، ومعظـم

قد يكون القصف الشديد املتأخر حدث . ًسطح القمر حاليا ناتجة عن العاصفة الثلجية الكونية القدمية

 نحـو الخـارج يف النظـام الشمـيس مـام تـسبب يف - مثـل نبتـون-نتيجة انتقال أحد الكواكب العمالقـة

 .اإلخالل باألجسام الصغرية أثناء انتقاله

 )Archean aeon( الدهر األريك

ــن  ــد م ــي وميت ــدهر الجحيم ــد ال ــارشة بع ــدهر األريك مب ــأيت ال ــنة إىل 3.8ي ــار س ــنة2.6 ملي ــار س   ملي

الحياة النباتية القادرة عىل القيام بعمليـة البنـاء الـضويئ قـد نـشأت يف هـذا  أن يعتقد). bya()1(مضت

 أن دأ يف هـذا الـدهر إالالنـشاط التكتـوين قـد بـ أن ًالدهر عندما تكونت القارات أيضا ويعتقد كـذلك

معظـم كتلـة اليابـسة مركـزة يف -ًتخطيط القارات كان مختلًفا متاما عام هو عليه يف خريطة العامل اليوم

ينقـسم . قد تتفكك يف املستقبل خالل انجراف قاري، وكانت امليـاة الـسطحية وفـرية قارة عظمى كبرية

 ، الحقبة الـسحيقة املبكـرة)Eoarchean) (3.8-3.6 bya(السحيقة األوىل  الحقبة -حقب الدهر األريك إىل أربع

)paleoarchean) (3.6-3.2 bya(الحقبة السحيقة الوسطى ،)Mesoarchean) (3.2-2.8 bya ( والحقبة السحيقة

وترجع أقدم بقايا الحفريات املعروفة إىل الحقبة السحيقة املبكرة ). Neoarchean) (2.8-2.6 bya(الحديثة 

 .من الدهر األريك

 )Proterozoic aeon( الدهر الفجري

مليار  2.6الدهر الفجري هو أطول الدهور، وخالله ظهرت أوىل الكائنات الدقيقة متعددة الخاليا، وميتد من 

 (Palproterozoic era)خالل الحقبة السحيقة املبكرة . وينقسم إىل ثالث حقب) bya( مليار سنة 0.57سنة إىل 

 بفعـل البيكرتيـا التـي كانـت تقـوم كـسچنيًأصبح الغالف الجوي محتويا عىل األ  مليار سنة مضت(2.6-1.6)

  ًبعملية البناء الضويئ، وكان هنـاك أيـضا مظـاهر ألشـكال حيـاة الكائنـات حقيقيـة النـواة، بعـد ذلـك جـاء

                                                 
 billion years agoمليار سنة مضت  )1(
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وجـاء معـه تطـور التناسـل )  مليار سنة مضتMesoproterozoic era) (1.6 -1.1(العرص السحيق األوسط 

 مليـار سـنة 1.1-0.57) (Neoproterozoic era)( الـدهر بالعـرص الـسحيق الحـديث هـيً، وأخريا انتالجنيس

يشكل كل من الدهر الجحيمي واألريك والفجري  .كام هو معتقد- عندما حل عرص جليدي قاس مضت

 .ًمعا الدهر العظيم قبل الكمبريي

 )Paleozoic(الحقبة األولية 

ً مليار سنة مضت وال يزال ممتدا حتـى 0.57.ياة الظاهرة الذي بدأ منذبعد الدهر الفجري جاء دهر الح

 سنة 248 مليون سنة مضت حتى 570أول حقب هذا الدهر امتد من  هي الحقبة األولية. وقتنا الحارض

، ) مليون سـنة مـضتthe Cambrian period) (570-470(الفرتة الكمربية : مضت، وتنقسم إىل ست فرتات

 438-408) (Silurian(،و الفرتة الـسيلورية ) مليون سنة مضت470-438) (Ordovician(يكية الفرتة األوردوف

الكربونيــة  ،الفــرتة) مليــون ســنة مــضتDevonian) (408-360(، الفــرتة الديفونيــة )مليــون ســنة مــضت

)Carboniferous) (360-285(الفرتة الربمية  و) مليون سنة مضتPermian( 

ئة طفرة منو للحياة اتخذت مـن هية زيادة ملحوظة يف عدد الحفريات عىل تظهر صخور الفرتة الكمربي

 وأدت إىل ظهـور الحيوانـات البحريـة قاسـية القـرشة، - وتعرف باالنفجار الكمربي-ًاملحيطات مكانا لها

 الفرتة السيلورية فقد شهدت بداية انتقال الحياة من البحار إىل أما. واستمرت حتى الفرتة األوردوفيكية

مع وجود األسامك  يف الفرتة الديفونية ظهر أول حيوان عىل اليابسة،  النباتات أوًال ثم بعد ذلك-يابسةال

الكربونية أصبحت كتلة أكرب مـن اليابـسة مغطـاة بالغابـات  ويف الفرتة. الفقارية املزدهرة يف املحيطات

يف الفرتة الربمية ومنـت بأعـداد  الحرشات فقد ظهرت أما. ًأ موطنا لآلهلني الجددهيالخرضاء األمر الذي 

ويف نهايـة الفـرتة  .الذي نتج عن غابات األرض خالل عمليات البناء الضويئ كسچنيكبرية نتيجة توافر األ

ًالربمية حدث انقراض جامعي أىت عىل العديد من فصائل الحرشات ممهـدا الطريـق لظهـور الزواحـف 

 .والربمائيات
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 )Mesozoic era( الحقبة الوسيطة

 مليـون سـنة مـضت، وهـو 65 مليون سنة مضت وحتـى 248ين حقب دهر الحياة الظاهرة، امتد من ثا

، وتنقـسم "حقبة الزواحـف "أنهاًالوقت الذي سادت فيه الديناصورات األرض ولهذا السبب تعترب غالبا 

  تركزت فيهـاوالتي)  مليون سنة مضتTriassic period) (248-213(ثالث فرتات تبدأ بالفرتة الرتياسية  إىل

ًمعظم كتلة األرض مجددا يف قارات عظمى عمالقة، وشاع ظهور الزواحـف والربمائيـات عـىل اليابـسة؛ 

 .ويف الوقت نفسه تطورت كائنات عمالقة يف البحار

، كـام ) مليون سـنة مـضتthe Jurassic period) (213-144(كانت ذروة الديناصورات يف الفرتة الجوراسية 

 الرسخس، والصنوبريات والغابات الكثيفة التـي احتـضنت -ًباتية يف هذه الفرتة أيضاازدهرت الحياة الن

، )الديناصورات الطـائرة(ًوقد حلقت الحيوانات ألول مرة يف السامء أيضا بظهور التريوصورات . الكوكب

 مليـون the Cretaceous period) (144-65(  العرص بالفرتة الطباشرييةهيوقد انت. وأول الطيور ذات الريش

  ومنهـا فـصيلة التريانوصـور ركـس،-ة هري، وقد عاش العديد من فصائل الديناصـورات الـش)سنة مضت

عـىل األرض   كويكـب مـاأو التأثري الكوين ملـذنب هيأن.  خالل هذه الفرتة-فصيلة فيلوسريابتور الذكيةو

 .هذه الفرتة ومحى وجود الديناصورات

 )Cenozoic era( )السينوزوية(الحقبة الحديثة 

 مليون سنة مـضت وحتـى 65 يف الحبة الحديثة التي متتد من زمن انقراض الديناصورات منذ اآلننحن 

 مخلوقـات ذوات دم حـار هـيبعد زوال الديناصورات، ورثت الثـدييات كوكـب األرض، و. وقتنا الحايل

 الديناصورات، وقـد التي خلفتها تطورت من الحيوانات الصغرية مثل القوارض لتمأل الفراغات التطورية

 .تطورت الطيور لتصل إىل شكلها الحايل

 (the Paleogene period)=ينيـة چ الفـرتة البالو-تنقسم الحقبة الحديثة إىل ثالث فـرتات

 مليـون سـنة 23-2.6) (Neogene period)( ينيةچ، والفرتة النيو) مليون سنة مضت(65-23

 مليـون سـنة مـضت وحتـى وقتنـا2.6  ( (Quaternary period) مضت، والفرتة الرباعيـة
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 مليون سنة مضت ظهـر الـسلف املـشرتك لكـل 7 إىل 5 عىل األرجح يف نقطة ما بني إنهيعتقد ). الحايل

ينيـة، چالبالو: وهناك بعض مخططات التسمية التـي تـدمج الفرتتـني .من الشمبانزي واإلنسان الحديث

 )Tertiary(ينية تحت فرتة واحدة تسمى الفرتة الثالثية چوالنيو

  )Quaternary period(  الفرتة الرباعية

 مليون سنة 2.6قبل   آخر فرتات الحقبة الحديثة؛ وقد بدأتهيًتعيش األرض حاليا يف الفرتة الرباعية، و

، ويف وقـت الحـق، طغـت العـصور اآلن هـي ًمضت،و يف بداية هذه الفرتة كانت القـارات تقريبـا كـام

والجنويب مام أدى إىل تغطيـة أجـزاء الجليدية األربعة عىل كوكب األرض بسبب توسع القطبني الشاميل 

 . سنة مضت10000 أحدث العصور الجليدية منذ حوايل هيكبرية من الكوكب بالجليد؛ وقد انت

 العهـد الحـديث أو) the Pleistocene epoch(العهـد البليـستوسيني  -تنقسم الفرتة الرباعيـة إىل عهـدين

) the Holocene epoch( والهولوسـني، )ة مـضت سـن11700 مليـون سـنة إىل مـا قبـل 2.6ميتد منذ (األقرب 

 رمبا يكـون أبـرز مـا شـهده البليـستوسني هـو ظهـور ). سنة مضت وحتى وقتنا الحارض11700ميتد منذ (

 إىل 100000العاقـل ألول مـرة يف أفريقيـا مـابني  سـاللة اإلنـسان، اإلنسان الحديث، وقد ظهرت سـاللتنا

) the Holocene epoch( العهـد الهولوسـيني وخـالل.  العاملً سنة مضت وانترشت رسيعا لتستعمر200000

 . األمر الذي أدى بدوره إىل تطور الحضارة، ًأصبح اإلنسان بارعا يف الزراعة

 

 طبيعة األرض

 )topography( علم التضاريس

وهو يهـدف إىل رسـم  باسم علم التضاريس" وضع األرض"يعرف العلم الذي يرتكز عليه 

وتوضح الخريطة التضاريسية ملنطقة مـا والتـي تعـرف  لسطح األرض، األبعادشكل ثاليث 

ــضا باســم الخريطــة املجــسمة  ــرأيس باســتخدام نظــام مــن ) relief map(ًأي املــسقط ال

 سلسلة من الرشائح األفقية التي تبتعد عـن أنهاميكن تخيلها عىل ". الخطوط الكنتورية"
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عـىل صـحيفة  إسـقاط إطـارات هـذه الـرشائح خالل السطح األريض، ثم يـتم بعضها مسافات متساوية

تشري األرقام إىل ارتفاع كل خط كنتور، وكلام كانت خطوط الكنتـور ). انظر الشكل(مسطحة من الورق 

 .ًأقرب إىل بعضها البعض كانت التضاريس أكرث انحدارا

ــد للحــصول عــىل خــرائط مجــسمة دقيقــة  الب

ــألرض ــة ل ــات دقيق ــذ قياس ــن أخ ــساحني م  للم

ــك  ــق ذل ــزةويتحق ــتخدام أجه ــع  باس يف املوق

 .وزوايا ارتفـاع معـامل الـسطحلقياس ميل األرض 

 ًأيـضا التـصوير الجـوي حيـث تجمـعويستخدم 

ــضاء ــن الف ــات م ــام . البيان اســتخدم  2000يف ع

ــديفور رادارا ــضاريس  ًمكــوك الفــضاء إن لرســم ت

 . مسبوقةاألرض بتفاصيل غري

 القارات

مـن سـطح الكوكـب، % 29ي تشكل األرض، وتـشغل حـوايل التكتالت األرضية العظمى الت هي القارات

آسـيا، وأفريقيـا، والقـارة القطبيـة : يوجـد سـبع قـارات. بينام تشغل املسطحات املائية النسبة املتبقيـة

 يفـصل بينهـا أمـاً، وأمريكا الـشاملية وأمريكـا الجنوبيـة؛ وجميعهـا تقريبـا أوروباالجنوبية، وأسرتاليا، و

 أوروبـاكانت كذلك فيام مىض بسبب االنجراف القاري، ويستثنى من ذلـك  أومساحات من املحيطات 

 قـارة واحـدة أنهـامكانتا متصلتني دامئًا؛ ولهذا السبب تـصنفان يف بعـض التـصنيفات عـىل  وأسيا اللتان

بسبب وجود أرض يابسة تحـت الجليـد؛   القارة القطبية الجنوبية فتم تصنيفها قارةأما. تسمى أوراسيا

 . مجرد سطح جليدي يطفو عىل بحرألنهاطقة القطبية الشاملية ال تصنف كذلك؛ بينام املن

الجـرف " حـدود تعـرف باسـم هـيو، حـواف القـارات يف الواقـع منغمـرة أن ارتفاع مياه املحيط يعني

يرتاوح عرض الجرف القاري من بـضع كيلـومرتات إىل آالف . بعدها ينحدر قاع املحيط بشدة و،"القاري

 .الكيلومرتات
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 الجزر

، الجـزر القاريـة.  ولها ثالثة أنـواع أساسـيةرئيسةأجزاء من اليابسة تفصلها املياه عن القارات ال هي الجزر

 - يف هذا املثـالأوروبا قارة هي و- جزء من الكتلة األرضية القارية القريبة منهاهيمثل اململكة املتحدة، و

 هـي التـي( تسامنيا، وسومطرة وجرينالند :ا مثلًجرف هذه القارة، وهناك أمثلةأخرى أيض  تقع فوقألنها

التي ال ترتبط بأي كتل يابسة  ، وعىل النقيض من ذلك نجد الجزر املحيطية)جزء من قارة أمريكا الشاملية

 نشاط الصفائح التكتونية مام أدى إىل دفع قـاع البحـر أوًلكنها غالبا نشأت عن براكني تحت سطح البحر، 

وتعـرف . ًيرة ماكواري يف املحيط الهادئ تكتونيا؛ بينام جـزر هـاواي جـزر بركانيـةتشكلت جز.. إىل األعىل

النوع الثالث هو الجزر املرجانيـة والتـي ترتكـز عـىل . ًمجموعة الجزر التي تشكلت تكتونيا باسم أرخبيل

يـة التـي التي تكونت حول الجزر الربكان اكل العظمية للمخلوقات البحرية الصغريةهيال والشعاب املرجانية

 .جزر املاالديف يف املحيط الهندي تنتمي إىل الجزر املرجانية. هدأت منذ ذلك الحني

 األنهار الجليدية

تعرف الكتل الشاسعة من املياه العذبة املتجمدة التي تغطي السطح باسم األنهار الجليدية؛ 

لثلـوج  تتكون يف املناطق منخفضة درجة الحرارة حيث يفوق معدل ترسـب الجليـد واهيو

كل القارات ماعـدا أسـرتاليا لهـا أنهـار جليديـة . ًمعدل الذوبان والتعرية لسنوات كثرية جدا

 وتـشكل األنهـار الجليديـة أكـرب احتيـاطي. وتوجد أمثلة مبهرة يف نيوزيلندا وأالسكا والتبـت
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ات املناخيـة عاملي للمياه العذبة وهذا هو السبب وراء القلق الكبري من احتاملية ذوبانها نتيجة التغـري

ًوالذي سيسبب ارتفاعا كارثيا يف مستوى سطح البحر ً. 

عندما تندمج األنهار الجليدية لتغطي مساحة كبرية من األرض ينتج سطح خال مـن التـضاريس يعـرف 

 أنهـاوالقـارة القطبيـة الجنوبيـة إال ، توجد الصفائح الجليديـة يف جرينالنـد". الصفيحة الجليدية"باسم 

ًتغطي جـزءا كبـريا مـن سـطح األرض أن جليدية ميكنهاخالل العصور ال تتحـرك األنهـار الجليديـة عـرب . ً

اليابسة بسبب الضغط الذي يسببه وزن الكائنات الجليدية عىل الـسطح مـام يجعـل الجليـد بكـل مـا 

وميكـن للجليـد االنتـشار بهـذه الطريقـة مبقـدار . تحمله الكلمة من معنى ينضح إىل الخـارج وينتـرش

ًمتار يوميا تاركًا نـدبات عـىل الـسطح أثنـاء مـروره بـه، وحـامًال الـدليل عـىل وجـود األنهـار عرشات األ

 ،"جـرف جليـدي" ًينتـرش مكونـا  أن وعند التقاء نهر جليدي مع ساحل يصبح بإمكانه. الجليدية يف املايض

 ".الجبال الجليدية"وتعرف األجزاء التي تتفكك من الجرف وتطفو بحرية باسم 

 بحريالجليد ال

 يتكـون عنـدما - عىل عكس الجبال الجليديـة التـي تتفكـك مـن نهـر جليـدي سـاحيل-الجليد البحري 

ويؤدي املحتوى امللحي يف املحيطات إىل انخفـاض نقطـة تجمـد امليـاه مـن . تتجمد مياه املحيط نفسه

لقطبيـة قشور شاسعة من الجليـد البحـري املحـيط داخـل الـدائرة ا تغطي.  مئوية1.8-صفر مئوية إىل 

 عنـد ارتفاعـات إنهإال  معظم الجليد البحري يكون كتل صلبة. الشاملية مكونة الغطاء القطبي الشاميل

تبدأ هذه الحقول الجليديـة العمالقـة يف التفكـك إىل أجـزاء  حيث تبدأ درجات الحرارة يف االرتفاع أقل

مية حيـث تـزداد تغطيـة الجليد البحري عىل سطح األرض ظـاهرة موسـ". الجليد الطايف"أصغر تسمى 

 .ًالجليد لسطح املحيط يف الشتاء ثم تنخفض مجددا يف شهور الصيف

 الجبال

وميكـن . مـن كتلـة اليابـسة عـىل األرض% 24نتوءات صخرية شـاهقة تغطـي  هي الجبال

 املناطق ذات الصفائح التكتونية النشطة تحرك األرض بعنـف لتكـون .تشكيلها بطرق عدة
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تتـسبب يف تكـون سالسـل الجبـال  أن ثل، ميكن لتصادمات الـصفائح التكتونيـةوبامل. التضاريس الوعرة

اماليـا بهـذه الطريقـة عنـدما هي، وقـد تكونـت سالسـل ال.بسبب التواء األرض إىل األعىل عنـد التـصادم

وهناك جبال أخرى بركانية تكونـت .  مليون سنة70اصطدمت الصفيحة الهندية األسرتالية بأوراسيا منذ 

 .التدريجي للحمم الربكانية املندلعةبالرتاكم 

 كـذلك بـسبب كسچنيقمم الجبال تكون باردة بسبب ارتفاعها عن األرض الدافئة، وتهبط مستويات األ

من الناحية العلمية، هناك تعريفات عديدة للجبل، ففي . انخفاض كثافة الغالف الجوي نتيجة االرتفاع

بيـنام يكـون )  ميـل305( قدم 1000أريض يتجاوز ارتفاعه الواليات املتحدة يكون املعيار هو أي تشكيل 

 .مجرد تل ) ميل304-153( قدم 999 إىل 501أي ارتفاع يف نطاق 

 األنهار

 العذبة تتدفق من تضاريس مرتفعة مثل التالل والجبال عرب اليابـسة نحـو املياهقنوات من  هي األنهار

ًوهنـاك غالبـا .  للجليـد ومجـاري امليـاه الجوفيـةويتم تغذيتها بالشالالت، وبالذوبان املوسـمي، املحيط

 منـاطق زاد منـسوبها مـع الوقـت بفعـل هيو مستويات فيضان مسطحة متتد مبحاذاة ضفاف األنهار،

 .تدفق املياه عند فيضان النهر عىل جانبيه بشكل دوري

اتـصالها عنـد مكـان  بعض األنهار التي تحمل كمية كبرية من الرواسب قد تشكل دلتا عىل شكل مثلث

ًالرواسب ترتسب يف شكل مروحة واسعة وترتاكم تدريجيا مبرور الزمن وتعيد تشكيل  أن باملحيط؛ حيث

ة عند موضع تالقيـه هريمصب النهر، واملثال عىل ذلك هو مصب نهر النيل يف مرص الذي يتمتع بدلتا ش

األمـالح واملعـادن مـن  تجـرف فهـيًواألنهار مسئولة جزئيا عن ملوحـة املحيطـات . مع البحر املتوسط

 .الصخور خالل تدفقها

 الوديان

 الجبــال باســم أوً غالبــا بــني الــتالل أوتــسمى املنخفــضات العميقــة املنحوتــة يف األرض 

 تعريـة هـي اآلليـة األوىل.  تعمل عىل تشكل الوديـانرئيسةالوديان، هناك ثالث آليات 
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والوديـان ، الرتبة ليحفر قناة عميقة دامئة النهر الجاري عىل صفحة األرض يسبب تآكل الصخور و-املياه

 ، وأودية األنهار املتطرفـة ميكـن)V(التي تتكون بهذه الطريقة يكون مقطعها العريض عىل شكل حرف 

 .بالواليات املتحدة األمريكية) جراند كانيون( مثل -ًتصبح عميقة جدا ومذهلة أن 

 جدران ضـخمة مـن الجليـد تزحـف خـالل -ديةًتتكون الوديان أيضا بفعل األنهار الجلي أن من املمكن

ً تندس يف أضيق الشقوق لتشكل وديانـا مقطعهـا العـريض أشـبه مـا أنهااألرض محطمة الصخور حيث 

 )U(يكون بحرف 

 التي تكونت خالل العمليات التكتونية التي تقوم بفـصل الـصفائح -النوع األخري هو الوديان املتصدعة

الـوادي   جديدتني بينهام املحيط، ومن أمثلـة تكـون وادي متـصدعالقارية عن بعضها لتكون صفيحتني

 .املتصدع العظيم يف رشق أفريقيا

 البحريات

بقعــة متــسعة مــن املــاء  هــي البحــرية

ًيغذيها نهر ما لكنها ليـست جـزءا مـن 

ــيط ــريات .مح ــن للبح ــشكل  أن ميك تت

خالل التجـاويف الطبيعيـة بـني الـتالل 

ــستوى ــضات يف م ــال ويف املنخف  والجب

تـشكل  أن ًوأحيانا ميكن لألنهـار. األرض

حيث مييل منحنى جريان النهر إىل تفضيل ترسيب الطمي والرواسب عىل الضفاف " الهاللية"البحريات 

 )انظر الشكل(ًالخارجية مسببا قطع املنحنى مخلًفا وراءه بحرية تشبه القوس 

أن األرايض الرطبـة عـام ؛ وتقول اتفاقية رامسار بش"الربك"تعرف البحريات األصغر باسم 

)  مـرت مربـع10000( هكتـار 8املسطحات املائية الداخلية التي يقل حجمها عن  أن 1971

  يطلق عليها برك بيـنام املـسطحات الداخليـة األكـرب يطلـق عليهـا بحـريات، وهنـاك مـا
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مـن بحـريات % 60حـوايل  - مليون بركة وبحرية يف العامل، وأكرب تركز لها من نصيب كنـدا 300يربو عىل 

 . والسبب الرئييس لذلك هو سوء الرصف-العامل

 األرايض الرطبة

َيطلـق عليهـا األرايض الرطبـة؛ املنـاقع، والـسبخات  ًأحيانا يحيط بالبحريات واألنهار أراض رطبة مشبعة ْ َّ

ة  تكون يف نقطأو مالحة أو عذبة أماتكون  أن واملستنقعات جميعها أمثلة عىل األرايض الرطبة وميكنها

 أن وانـدماج امليـاه واليابـسة يعنـي. ما بني العذوبة وامللوحة، ويعتمد ذلـك عـىل قربهـا مـن الـساحل

بيئية ثرية تعج بأنواع عديدة مـن النباتـات، واألسـامك  األرايض الرطبة يف كثري من األحيان تتمتع بنظم

 1993ها يف خطر، ففي عام لكن قيمتها التجارية املحدودة قد وضعت. والثدييات، والزواحف، والربمائيات

 ُنـصف األرايض الرطبـة حـول العـامل قـد اسـتنزفت لزيـادة إمكانيـات التنميـة أن كتبت تقارير مفادها

.  إىل جهود موسـعة بهـدف الحفـاظ عليهـااآلنإنتاجية األرض، ولهذه األسباب تخضع األرايض الرطبة و

، وأكربها يف العامل يقـع )فلوريدا إيفرجالدز( هي أكرب منطقة أرايض رطبة يف الواليات املتحدة األمريكية

 .يف سهول بانتال الفيضانية يف جنوب أمريكا

 السهول

 -تشكل السهول الجزء األكرب من األرايض التي تغطي اليابسة عىل األرض، ولها أشـكال وأحجـام عديـدة

افانا الربيـة األفريقيـة املروج العشبية والحقول األوروبية، والرباري القاحلـة يف الواليـات املتحـدة والـس

 أن ميكـن.  وتـشكلت جميعهـا بـسبب منـاخ وبيئـة موقعهـا-والسهوب املقفرة والتندرا يف شامل آسـيا

ببـساطة تجريـف   الريـاح، أوأو الجليـد أوترسـب رواسـب امليـاه،  تتشكل السهول بفعـل التعريـة، أو

بـني الـتالل،  احلة من األرض، أوتتواجد السهول يف البقع الق أن وميكن. السطح بفعل مرور نهر جليدي

 الذي تلعبه السهول يف املهموباإلضافة إىل الدور .  الساحليةأو املناطق الداخلية أو يف أرايض الوديان أو

 .ل الزراعة وبناء الطرق واملدنهيًأيضا يف تس البيئة الطبيعية ساعدت
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 الغابات واألدغال

بات الكوكب وأدغاله؛ تقدر نسبة الفصائل الحية التى  عىل سطح األرض يف غابيولوچييوجد أكرب تنوع 

تغطـي األدغـال . الحية عىل سـطح الكوكـب من جميع الفصائل% 57ميكن تواجدها يف األدغال بنسبة 

 53عنـد خطـوط العـرض، األكـرث مـن . من اليابسة الكلية عـىل سـطح األرض% 36حوايل  ًوالغابات معا

ًدرجـات الحـرارة أكـرث انخفاضـا تتكـون الغابـات غالبـا مـن ًدرجة بعدا عن خط االستواء، حيث تكون  ً

 أكـرث فهـي األشجار النفضية التي تفقـد أوراقهـا يف فـصل الـشتاء أما. األشجار الصنوبرية دامئة الخرضة

 - درجـات مـن خـط االسـتواء تكـرث الغابـات املطـرية10ًشيوعا عند دوائر العرض األقل بينام يف حـدود 

توجد الغابات املطرية واألدغال  .ت التي يهطل عليها كميات كبرية من األمطارمساحات الغابا: ومعناها

درجات الحـرارة املرتفعـة والرطوبـة تجعـل مـن الغابـات املطـرية . أسيا ويف جنوب أمريكا، ويف أفريقيا

ــاة، وأكــرث  ًمرتعــا مزدهــرا للحي ً

 مناطق الغابات املطـرية كثافـة

 تجمـع حـي مـن -األدغال هي

احف والشجريات الزو واألشجار

 .املتشابكة

 الصحاري

ــصحاري ــاطق  هــي ال ــرث املن أك

الذي تتبخر به  يفوق املعدل أقحلها عىل سطح األرض، وتوجد يف جميع القارات، وتتكون عندما وًجفافا

تكـون  أن لعل من املـدهش. الرطوبة من األرض معدل وصول الرطوبة إليها عن طريق هطول األمطار

أكرثها برودة؛ مل تهطل األمطار عىل منطقة األوديـة الجافـة  هي  سطح األرضًأكرث الصحاري جفافا عىل

 مــن الرطوبــة يتجمــد  يف املنطقــة القطبيــة الجنوبيــة منــذ أكــرث مــن مليــوين ســنة، وأي مقــدار متبــق

  200(س / كـم320ًالتي تبتل بها هذه املنطقة بانتظـام بعيـدا بـرسعة  تعصف به الرياح بفعل الهواء ثم
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 مليـون كـم مربـع 14أكـرب صـحراء يف العـامل مبـساحة  هي ، واملنطقة القطبية الجنوبية)لساعةميل يف ا

 .ًتقريبا

تتصحر العديد من املناطق الخرضاء عـىل سـطح األرض بفعـل التغـري املنـاخي والنـشاط الزراعـي غـري 

اري املائيـة  حرق الغابات واألدغال للحصول عىل أرايض صالحة للزراعة، وفرط اسـتغالل املجـ-املدروس

منطقـة إنتاجيـة تقـدر بحجـم  أن 2008وقد ذكـر تقريـر يف عـام . الطبيعية مثل األنهار واملياه الجوفية

 .ًنرباسكا تتصحر سنويا

 طبيعة جوف األرض

 الكهوف

ًتكون كهوفـا  أن تسمى التجاويف الطبيعية يف التكوينات الصخرية األرضية باسم الكهوف؛ والتي ميكن

واملغــارات التــي تــؤدي  شــبكة مرتاميــة األطــراف مــن األنفــاق أوويــف واحــد، صــغرية مكونــة مــن تج

ميكن  .وتتشكل الكهوف عن طريق سلسلة من العمليات املختلفة. باملستكشف الجسور إىل أعامق سحيقة

 وتعـرف -ألحامض املياه الجوفيـة التفاعـل مـع الـصخور الغنيـة بـاملواد القاعديـة مخلفـة وراءهـا تجويًفـا

  التآكل املستمر نتيجة جريان املاء،أووميكن لتأثريات التعرية مثل العوامل الجوية، ". ف املتحللةالكهو"باسم

ً كهوفا يف الصخر أيضاتنحتأن  تفعـل ذلـك  أن  كام باستطاعة االعتداءات البحرية شـديدة االصـطدام-ً

تـسمى وهنـاك كهـوف أخـرى . ًأيضا مام يفـرس سـبب غنـى املنحـدرات الـساحلية بـسالسل الكهـوف

 . التي تكونت يف نفس الوقت الذي تكونت فيه الصخور املحيطة بهاهيو" الكهوف األولية"

كهف املـاموث يف واليـة كنتـايك هـو : تتواجد الصخور يف جميع أنحاء العامل، وبجميع األشكال واألحجام

ا هو أعمقها يف أبخازيا بجورجي ، وكهف فورونيا) ميل367( كم 591أطول كهوف العامل حيث يبلغ طوله 

يطلـق عليـه  أكرب كهف مكون من غرفة واحدة و.تحت األرض)  ميل 1.2( كم 2حيث ميتد إىل أكرث من 

 -) قدم262( مرت 80 ×)  قدم1312( مرت 400× )  قدم2300( مرت 700غرفة رساواك، يقع يف بورنيو وحجمه 

 . قاعدة طريان32ـ وهو ضخم بحيث يتسع ل
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 كلسيةالصواعد الكلسية والنوازل ال

الكهوف التي شكلتها املياه الحمضية لها تيارات محملة املعادن، مثل كربونات الكالسيوم تجري خـالل 

اكـل مبهـرة مثـل هيهذه الكهوف، وهذه املياه ميكنها ترسيب محتواها الصخري خالل الكهف مكونـة 

فعـل امليـاه الغنيـة الصواعد الكلسية تنمو من أسـفل الكهـف إىل األعـىل ب. الصواعد والنوازل الكلسية

ًباملعادن التي تقطر باستمرار عىل نفس البقعة من األعىل، ومتاما كام تنمو الصواعد الكلـسية إىل أعـىل 

  وهـذه-تنمو نقطة التقطري إىل أسفل حيث ترتاكم املعادن التي تخلفها كل قطرة مـاء سـاقطة وراءهـا

 .النوازل الكلسية هي

وتقـع يف أحـد أنظمـة الكهـوف يف كوبـا، بيـنام )  قـدم203( مرت 62يزيد ارتفاع أكرب صاعدة كلسية عن 

. بالربازيـل) جروتا ري دو موتـو(وتتدىل يف كهف )  قدم65( مرت 20أطول نازلة كلسية تم تسجيلها تبلغ 

ًوتتنوع معدالت منو تلك الصواعد والنوازل تنوعا كبريا وذلك اعتامدا عىل تركيز املعادن يف املاء، ومعدل  ً ً

 حتـى أوينمو بعضها مبعدل سنتيمرت واحد يف الـشهر، وأخـرى قـد تـستغرق مئـات  أن ، فيمكنتدفقها

أنواع من تكوينـات الـصخور املرسـبة  هي الصواعد والنوازل الكلسية. آالف السنني لتنمو بنفس املقدار

 )الــصخور املتدفقــة(ًوالتــي تــشتمل أيــضا عــىل ) speleothems(التــي تعــرف باســم الرواســب الكلــسية 

)flowstones ( ئة كتلة مرتشحة من الصخور، والنوازل الكلسية الحـساسة تأخـذ شـكًال هيالتي تبدو عىل

 ".النوازل الكلسية الحلزونية"تسمى  وًحلزونيا

 أنابيب الحمم

أحد أنواع الكهوف األولية تشكلت بفعل الحمـم الربكانيـة املنـصهرة خـالل انفجـار  هي أنابيب الحمم

جي من القناة املتدفقة مـن الحمـم تكـون معرضـة للهـواء فتـربد أرسع مـن الجـزء الجزء الخار .بركاين

والتربيد من الخارج يؤدي إىل زيادة سمك هذه القرشة بينام يستمر قلب . الداخيل مكونة قرشة قاسية

قناة الحمم يف التدفق، ومبجرد انتهاء االنفجار الربكاين تخـرج الحمـم املنـصهرة تاركـة الجـزء الخـارجي 

 . وهذا هو أنبوب الحمم-تصلبامل

تنمو صواعد ونوازل كلسية وأنواع أخـرى مـن الرواسـب الكلـسية يف أنابيـب  أن ميكن

  ال تتكـون نتيجـة-عىل عكـس أبنـاء عمومتهـا مـن الـصخور الجرييـة- أنهاإال ، الحمم
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. وب بالكامـليتصلب األنبـ أن الصخور املتحللة باملاء بل تتكون نتيجة تقطر بقايا الحمم املنصهرة قبل

يصل طولها إىل عـرشات األميـال وتوجـد يف  أن وميكن)  قدم49( مرت 15تصل أنابيب الحمم حتى عرض 

 . أريزونا، وأريجون وهاواي، ويف مناطق بركانية أخرى حول العامل

 املياه تحت األرض

ًأحيانا يقوم النظام الكهفي بتجميع املـاء يف منخفـضات وثنايـا الـصخور مكونـا بحـريات  تحـت األرض، ً

 تـرسبات امليـاه أو الينـابيع الطبيعيـة، أووهذه البحريات ميكن تزويـدها مـن خـالل هطـول األمطـار، 

 ميكن للصخور املسامية، مثل الحجر الجريي تخزين كميات هائلـة مـن امليـاه يف مـستودعات -الجوفية

 متتلـك أكـرب بحـرية والكهوف املوجودة تحـت سـويتوتر يف تينيـيس". الطبقات الصخرية املائية"تسمى 

 ). قدم230 (مرت 70× ) قدم787( مرت 240 تحت األرض يف العامل

وعندما يكون تدفق املياه خالل الكهوف كبري مبا يكفي، تقوم البحريات وغريهـا مـن مـسطحات امليـاه 

 كـم 153أطول نهر تحت األرض ميتـد بطـول . الثابتة األخرى بإعطاء الفرصة لتواجد األنهار تحت األرض

 .يف الكهوف املمتدة تحت شبه جزيرة يوكاتان يف املكسيك)  ميل95(

 القرشة 

البصلة، مع   تبدو من الداخل كطبقاتأنهالو متكنت من قطع كوكب األرض إىل نصفني باملنشار ستجد 

مناطق طبقية واضحة من الصخور السائلة والصلبة التي متتد من الجزء الخـارجي للكوكـب وصـوًال إىل 

 قرشة رقيقة مـن الـصخور الـصلبة هيبقة الخارجية لهذه الطبقات تسمى بالقرشة األرضية والط. قلبه

 النارية واملتحولـة والرسـوبية التـي تـشكل إجـامًال  مزيج من الصخورهيالتي تغطي سطح الكوكب، و

ًويختلف سمك القرشة اختالفا كبريا. من حجم الكوكب%  1نحو   تحت املحيطات يكون سمكها قليـل -ً

  -سة مـن األرض تكـون أثخـن بكثـريبينام القرشة القاريةالتي تشكل التكتالت الياب) ميل3( كم 5يل حوا
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، وهـذا هـو الـسبب وراء بـروز القـارات خـارج املحيطـات، ) ميـل31(كـم  50 و) ميـل19( كم 30بني ما

تطفـو عـىل تشكيل القرشة هو فسيفساء متشابكة من الصفائح التكتونية التي  و.وانغامر أعامق البحار

 . طبقة الوشاح-كثافة مادة القرشة أقل من كثافة الطبقة التي تحتها أن سطح األرض بسبب

 

 الوشاح

 1864(  كـم3000يوجد تحت القرشة األرضية طبقة لزجة من صخور شـبه منـصهرة سـمكها حـوايل 

". الوشـاح" وتعـرف هـذه الطبقـة باسـم-مـن الحجـم الكـيل للكوكـب% 80وتشكل أكرث من ) ميل

 400علوية وسفلية؛ تصل طبقة الوشاح العلـوي إىل عمـق حـوايل :تنقسم هذه الطبقة إىل طبقتنيو

هـو الجـزء " الغـالف الـصخري. "وتنقسم بدورها إىل منطقـة عليـا ومنطقـة سـفىل)  ميل248(كم 

وتحـت . الصخري العلوى من طبقـة الوشـاح العلـوى باإلضـافة إىل طبقـة القـرشة األرضـية فوقهـا

وهو أقل صـالبة نتيجـة درجـة الحـرارة العاليـة عنـد " الغالف املائع"توجد طبقة  يالغالف الصخر

إنقطـاع  "وترتبط طبقة الوشاح العلوي كلها بالقرشة األرضية خالل حد يعـرف باسـم . هذا العمق

 .لالختصار" موهو "أو" موهوروفيتش

-410(م  كـ2900 كـم إىل 660مدى عمق من  من ناحية أخرى طبقة الوشاح السفيل تغطي

 ً، وفيها تعود الصخور إىل الحالة الجامدة مجددا حيث يتـسبب ارتفـاع الـضغط) ميل1800
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يوجد بني طبقتي الوشاح العلوي والسفيل طبقى . الناتج عن وزن الطبقات التي فوقها يف الضغط عليها

 الوشاح ما بـني ترتاوح درجات الحرارة خالل طبقة. التي تندس بني الطبقتني" املنطقة االنتقالية"تسمى 

) تهيـ فهرن7232(  درجة مئوية4000بضع مئات من الدرجات املئوية عند سطح القرشة إىل ما يقدر ب 

 . اللب-حيث تلتقي طبقة الوشاح بالطبقة التي تحتها

 لب األرض

 هـو إنـهلب األرض هو الجزء املركزي لألرض واألعىل يف درجة حرارة، وله طبقة داخلية وخارجية، كـام 

-وطبقـة اللـب الخـارجي عبـارة معـدن يف حالـة سـائلة . للكوكب" املغناطيسية األرضية"ول عن املسئ

تحـت سـطح الكوكـب، )  ميل1806( كم 2890من عمق   ومتتد-معظمه من الحديد والنيكل املنصهرين

 7232( درجـة مئويــة 4000وتـرتاوح درجــات الحـرارة مـام يفــوق ).  ميـل3218( كــم 5150وحتـى عمـق 

 .عند حدودها مـع طبقـة اللـب الخـارجي) تهي فهرن10832( درجة مئوية 6000 تصل أن ىلإ) تهيفهرن

، والـضغط عـال مبـا فيـه الكفايـة لـسحق ) ميـل1525( كـم 2440عند طبقة اللب الداخيل يكون القطر 

درجـة الحـرارة هنـاك تقـرتب مـن  أن  عىل الرغم مـن-ًالنيكل والحديد معيدا إياهام إىل الحالة الصلبة

 ).تهي فهرن12632(درجة مئوية  7000

 املغناطيسية األرضية

ــد األرض مجالهــا املغناطيــيس  ــأثري هــذه املجــال-تعــرف الظــاهرة التــي فيهــا تول  باســم - ودراســة ت

ً ميكروتسال، اعتامدا عـىل 60 إىل 30و عند سطح األرض تكون شدة املجال ما بني ".املغناطيسية األرضية"

التـأثري الحـريك للتيـارات  ويتولـد املجـال نتيجـة. غناطيس الثالجـةاملوقع، وهو أضعف ألف مرة من م

 .الكهربية خالل اللب الخارجي لألرض املكون من معادن منصهرة دوامية

 يطلـق علـيهام -لديه قطبني من متعاكـسني أن املجال املغناطييس لألرض ثنايئ القطب، أي

ضيب املغناطيـيس متيـل إىل ثنائيات القطب األخـرى مثـل القـ و.القطب الشاميل والجنويب
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ترتيب نفسها مع مجال األرض وبهذه الطريقة تعمل البوصلة املالحيـة باسـتخدام إبـرة مثـل القـضيب 

 .املغناطييس تستطيع الحركة بحرية لتشري إىل اتجاه الشامل املغناطييس

 املحيطات

 السواحل

ثل أحد أكـرث املـواطن الطبيعيـة متثل خطوط السواحل منطقة انتقالية بني اليابسة وأعامق املحيط، ومت

ًتنوعا يف العامل، من املنحدرات والشواطئ للخلجان ومصبات األنهار والـسواحل الغريبـة مثـل املـضايق 

والبحريات املالحة،و قـام املحـيط عـرب ماليـني الـسنني بتـشكيل الـساحل مـن خـالل التعريـة وترسـيب 

وقد اتضحت أهميـة الـسواحل يف تطـوير . ناخيإزاحات مستوى البحر التي سببها التغري امل والرواسب

 .ًل الصيد والسفر بحراهيتس وحضارتنا،

 جغرافيا املحيطات

 مليار كيلومرت مكعـب، وهنـاك خمـسة محيطـات عظمـى يف 1.3 ـيقدر الحجم الكيل ملحيطات العامل ب

يط األطلنطـي الـذي ًاملحيط املتجمد الشاميل والذي يتجمد مكونا الغطاء القطبي الشاميل، واملح: العامل

 تحيط به أوروبا وأفريقيا من الرشق، واألمريكتان من الغرب؛ واملحيط الهندي الواقع بني رشق أفريقيـا

ًأسرتاليا؛ واملحيط الهادي الذي تحيط به أسيا وأسرتاليا غربا واألمريكتان رشقا؛ واملحيط الـشاميل الـذي و ً ً

الجنويب القطبي، وهـذه التقـسيامت ليـست إجباريـة يحيط بكل من القارة القطبية الجنوبية والغطاء 

 .فجميع املحيطات متصلة ببعضها البعض مام يتيح اإلبحار من أي محيط إىل اآلخر

ونتيجة إنتاج  نتيجة األمالح التي تجرفها األنهار من الصخور %3.5وتصل ملوحتها إىل ، مياه املحيطات مالحة

 هـي األرض .ة األخرى تحت سطح البحرچيولوچي العمليات العن طريق) مكونات امللح( الصوديوم والكلور

مـن سـطحها مغطـى باملحيطـات، لكنهـا ليـست زرقـاء بـسبب قيـام % 71 أن ًالكوكب األزرق حرفيا حيث

املحيطات بعكس لون السامء بل ألن املياه متتص نسبة قليلة من الـضوء األحمـر مـن أي ضـوء أبـيض ميـر 

 .الضوء األزرق، وهو تأثري ضئيل ال يرى إال عندما يكون حجم املياه كبريخاللها مام يخلف كمية كبرية من 



 38 األرض

 

 

 

 

 ظهر املحيط

املحيطات ليست مجرد مناطق واسعة من األرايض املنخفضة اململـوءة بامليـاه، فالقـرشة املكونـة لقـاع 

 سـطح ُاملحيط أنحف كثريا من القرشة القارية،وبينام أصبحت نفس أجـزاء القـرشة القاريـة ثابتـة عـىل

. األرض منذ ماليني السنني ال تزال قرشة املحيط يف تكوين مستمر من خالل عمليـة انتـشار قـاع البحـر

الطريقة التي تكونت بها املحيطات نفسها، وهنـاك محيطـات جديـدة تتكـون حيـث تظهـر  هي وتلك

لقـرشة  تسمى هذه املناطق وديان متصدعة والتي تقع عىل خطوط الصدع يف ا-مناطق انتشار جديدة

وحني تتحرك الصفيحتان التكتونيتان مبتعـدتني عـن . األرضية حيث يتالقى اثنني من الصفائح التكتونية

ًويكون تأثري ذلك هو متزيق القارات إربا مام يؤدي إىل تكون حوض  بعضهام البعض يتكون وادي صدع

 أمـا. ا عـن مـيالد محـيطًواسع من قاع البحر بني القطعتني والذي ميتلئ باملاء مـع مـرور الوقـت معلنـ

 ".ظهر املحيط" البقايا املنغمرة لوادي الصدع تصبح فيام بعد ما يطلق عليه 

هذه العملية جارية يف وادي الصدع العظيم يف رشق أفريقيا حيث تنقسم الصفيحة القاريـة األفريقيـة 

مبتعدتني عـن بعـضها وأثناء تحركهام . يطلق عليهام الصفيحة النوبية، والصفيحة الصومالية-إىل جزأين

ًالــبعض، تــشكالن صــدعا ســيؤدي يف نهايــة املطــاف إىل تحويــل كــل مــن الــصومال، وكينيــا، وتنزانيــا، 

 .واملوزمبيق إىل جزيرة يفصلها املحيط عن قارة أفريقيا
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 طبقات املحيط

ر البحـ" وتعرف الطبقـة العليـا باسـم منطقـة . يقوم علامء البحار بتقسيم املحيطات إىل مناطق مميزة

 هـي ) قـدم656( مـرت 200 املنطقـة التـي متتـد إىل عمـق أمـا.  تغطي سطح املحيط كلههيو" املفتوح 

. التي يوجد خاللها ضوء كاف لعمليات البناء الضويئ مام يتيح منو النبـات" الطبقة املائية العليا"منطقة

، والتـي "ة الوسـطي املحيطيـ" توجد املنطقة )  قدم3280( مرت 1000حتى ) قدم 656( مرت 200من عمق 

 موطن للمخلوقات املحبة هيبسبب مستويات الضوء الجزئية بها، و" الشفق"ًتعرف أيضا باسم منطقة 

املياه "  تحت هذه املنطقة نجد منطقة أما. الحبار و الكلامر، واألخطبوط،: مثل- الباردة املظلمة للمياه

؛ وتكون املياه فيها شديدة ) قدم13120( مرت 4000التي متتد إىل عمق " نصف الليل" منطقةأو" العميقة 

 وتحـت. وضغطها يقاس بالطن لكل بوصة مربعة، ويعيش فيها بعـض الكلـامر وثعـابني البحـر، السواد

التي متتد حتى قاع املحـيط، ومعظـم مخلوقـات هـذه " السهول السحيقة"هذه املنطقة توجد منطقة 

 . الظالم الحالكيف هذا   ال تحتاج إىل البرصفهي -عمياء املنطقة

املخصـصة ألعـامق الخنـادق املحيطيـة، " األخاديـد القاعديـة العميقـة"طبقة  هي أخر طبقات املحيط

طن لكـل بوصـة مربعـة،  8تحت السطح ويصل ضغطها إىل )  ميل16(كم  10وتقع عىل عمق يزيد عن 

لفات التي تنجرف من املخ-"الثلج البحري"واملخلوقات القليلة التي تعيش عند هذا العمق تتغذى عىل 

 . عىل الحرارة واملواد الغذائية التي تقذف بها املنافس الحرمائيةأو -املياه باألعىل

 البحار

ً الخمـسة يف العـامل هنـاك أيـضا العديـد مـن املـسطحات رئيـسةباإلضافة إىل املحيطـات ال

ببعـضه  شأنها شأن املحيطات فمعظمها متصل هيو". البحار"األصغر وتعرف باسم  املائية

 ، مليـون كيلـومرت مربـع3.9لكن مساحته حوايل " البحر العريب"البعض خالل املياه،وأكربها 

 وبــذلك فهــو يعتــرب قــزم أمــام أصــغر املحيطــات؛ وهــو املحــيط الــشاميل الــذي مــساحته

 مثـل البحـر  بحـارأنهـاوتصنف بعض البحريات الكبرية عـىل ).  مليون كيلومرت مربع13.2 (
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 عـىل الـرغم مـن اتـصالها - "بحـر"بحـريات أخـرى ال حتمـل حتـى اسـم  نام هنـاكامليت يف األردن بيـ

 .خليج بسكاي والخليج الفاريس مثل - باملحيطات

 املد

ينجم ارتفاع مد املحيطات وانخفاضه عن اتحاد قويت السحب التجاذيب لكل من الشمس والقمر واللتني 

يـزداد  قـوة جـذب هـي الجاذبيـة. سـطح الكوكـبتؤثران عىل كمية املياه السائلة الهائلة املنسكبة يف 

املياه التي تغطـي سـطح األرض يف الجانـب  أن مقدارها باالقرتاب من مصدر املجال الجاذب مام يعني

األقرب إىل القمر تشعر بسحب تجاذيب أكرب من الكوكب نفسه وبالتايل ترتفع بالنسبة للكوكـب مكونـة 

ا أكرب من الذي تعانيـه امليـاه عـىل الوجـه املقابـل للقمـر، ًمد عال، وبنفس املنطق، يعاين الكوكب سحب

ًوبالنسبة لإلطار املرجعي لألرض يكون التأثري هو رفع مد عال عـىل هـذا الجانـب مـن الكوكـب أيـضا، 

 .ًولهذا يكون لدينا اثنني من املد العايل يوميا

وة التي تحدثها جاذبيـة ً جاذبية الشمس تحدث تقريبا نصف الق-ليس القمر فقط هو الذي يرفع املد 

وعنـدما يكـون الـشمس والقمـر  .كتلتها الهائلة تعوض املـسافة الكبـرية التـي تبعـدها أن القمر، حيث

، لكـن عنـدما يكونـان "املـد العـايل"يـسمى -عىل نفس الخط يف السامء يحدث مد عال خـاص  كالهام

 وهـذا يعـرف -ض أقـل مـا ميكـنمتعامدين عىل بعضهام البعض،يكون الفرق بني املدين العايل واملنخف

 ".املد الضعيف"باسم

 املد املضجر

 - عكس اتجاه تـدفق التيـار-تعرف األمواج التي تنتقل من املحيطات إىل املصبات واألنهار

 متيل إىل الظهور يف املناطق الساحلية حيث يكـون هنـاك هـامش هيباسم املد املضجر، و

ًهذه األمواج مبفردها ال تنـتج مـدا مـضجرا. ضواسع بني ارتفاعات املد العايل واملد املنخف ً ،

األنهار تأخذ املضيفة للمد املضجر بطبيعتها شكًال يشبه القمـع عـىل  أن لكن العامل األكرب

أكـرث ضـحالة مـام  ويـصبح النهـر أضـيق طول امتدادها بحيث كلام اتجهت نحـو اليابـسة

 والتـي-ً غالبـا عـدة أمتـار-جـةيؤدي إىل تركيز طاقة املياه يف حجم صغري مسبة ارتفاع املو
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 أفضل املد املضجر ال يحدث إال عنـدما يكـون مـد فإنعكس التيار، ومع ذلك  بدورها تندفع بعد ذلك

. عنـدما يكـون كـل مـن الـشمس والقمـر مـصطفني" املد العـايل"املحيط عند ذروته، مثلام يكون أثناء 

األماكـل األوىل .  بعد عـدة كيلـومرتاتمن عىل وميكن سامع القعقعة منخفضة الرتدد ملوجة مد مقرتبة

 .خليج فندي بكندا ونهر تشيانتانغ يف الصني لرؤية املد املضجر

 تيارات املحيط

 أو االتجـاه اات الدوامية للتيارات الكروية الدوارة مياه املحيطـات حـول العـامل يف هـذاإلضطرابتجرف 

 األطلنطـي إىل منتصف املحيط املكسيكليج تيار الخليج الذي يحمل املياه الدافئة من خ ذاك، وأشهرها

الحرارة  أن ، ويعتقد العلامءأوروبا بنقله إىل ساحل غرب -تيار األطلنطي الشاميل-حيث يقوم تيار آخر 

رى التـي تقـع ًما يجعل اململكة املتحدة وفرنسا أكرث دفئا من املناطق األخـ هي التي ينقلها هذه التيار

يـارات أخـرى تـشكل حلقـات ضـخمة يف املحـيط الهـادئ، واملحـيط ، وهنـاك تعىل نفس دائرة العرض

 وتيـارات أخـرى تطـوف حـول املنطقـة - )gyres( "الـدوامات"  وتعرف باسم-املحيط الشاميل والهندي،

 .القطبية الجنوبية

 

، ومنطقة الشفق العليا وتدفعها "الطبقة املائية العليا"تحدث هذه التيارات يف سطح املحيط يف منطقة 

ًوهناك أيضا تيارات عىل أعامق أبعـد تنـشأ غالبـا . مل مثل الرياح وتأثري كوريوليس، ودرجة الحرارةعوا ً

 .مياه املحيط العميقة حول العامل ودرجة حرارتها من اختالفات كثافة
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 الخنادق املحيطية

ساس  حيـث نطاقات اند ًظالما وتشكل ما يسمى وأعامق قاع البحر األكرث عمًقا هي الخنادق املحيطية

تكون حركات الحمل الحراري يف صخور طبقة الوشاح شبه املنصهرة قد سـحبت القـرشة املحيطيـة إىل 

يكون قاع الخندق عادة عىل عمق عـدة آالف األمتـار مـن مـستوى قـاع البحـر . ًأمعاء الكوكب مجددا

ويـصل  ب الفلبـنييف املحيط الهـادئ يف غـر" ماريانا"املحيط به، وأعمق هذه الخنادق املعروفة خندق 

 كيلـومرت 2مـع تبقـي   وهو عمق كاف البتالع جبل إيفرسـت-) ميل6.8( كيلومرت 11أقىص عمق لها إىل 

 أعمق جزء من قاع خندق ماريانا فهو وادي صغري يف القـاع يعـرف باسـم أما. من املاء فوقه)  ميل1.2(

لت لدراسته يف القرن التاسع عـرش، نسبة إىل سفينة األسطول الربيطاين األوىل التي أرس" تشالنجر"عمق 

 . اآللية عىل حد سواءأو املزودة بطاقم برشي -ومنذ ذلك الحني استكشفه عدد من الغواصات

 املنافس الحرمائية

 حيـث تلتقـي -ميكن للشقوق املوجودة عـىل مقربـة مـن ظهـر محيطـي يف قـاع املحـيط 

 - جديدة من قاع املحـيططبقتان تكتونيتان تبتعدان عن بعضهام البعض لتكوين مساحات

ًتتسبب يف ظهور املنافس الحرمائية، التي تنفث مياه بحر ساخنة جـدا غنيـة بالكربيـت أن 

 الطاقـة الحراريـة الجوفيـة للـصخور الـساخنة يف تكون املياه ساخنة بفعل. ومعادن أخرى
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 .ات التي تقذفهانسبة إىل السحب السوداء من الجزيئ" املدخنات السوداء"ًاألسفل، وتعرف أيضا باسم 

ًغالبا ما تكون املنافس الحرمائية بؤرا للحياة يف قاع املحيط العميق املمتـد إىل آالف األمتـار، فاملنـافس  ُ

ً توفر مصدرا مطلوبا للطاقة واملواد الغذائية للكائنـات الحيـة عنـد هـذه األعـامق--الحرمائية وتـصل . ً

وقد تأقملـت الكائنـات ) تهي فهرن750(جة مئوية  در400درجات الحرارة حول هذه املنافس إىل حوايل 

" الحية مع هذه الظروف ومنت لديها مستويات عالية من تحمل الحـرارة مـام أدى إىل اكتـسابها اسـم 

 ".أليفة الظروف القاسية

 

 التكتونيات

 ُالصهارة

ومعظـم القـرشة . داخـل األرض املـضطربة صخور منصهرة من طبقتـي الوشـاح والقـرشة هي الصهارة

 شبه منصهرة، لكن الصهارة الـسائلة تتكـون عنـدما يـذوب مـا أووالوشاح العلوي يكون يف حالة صلبة 

 مناطق تعـرف باسـم هية وچيولوچيسبق عند املناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة بفعل القوى ال

 ".املناطق الساخنة"

 2550( درجة مئوية 1400 و،)تهيهرن ف1380( درجة مئوية 750ترتاوح درجة حرارة الصهارة املنصهرة بني 

ًتركيبها الـدقيق، فأغلـب الـصهارة تكـون مزيجـا مـن عنـارص مثـل الـسليكون،  ًاعتامدا عىل) تهيفهرن

، والحديد، والصوديوم، والبوتاسيوم، وعندما تربد الصهارة تتحد هذه العنارص لتكوين أنـواع كسچنيواأل

حيـث التقـاء الـصفائح  تنضح من الخطوط الـصدعيةن  أمختلفة من الصخور الربكانية، وميكن للصهارة

. وخاصة عند الصدوع املتباعدة حيث تتصلب لتكوين صفائح جديدة مـن القـرشة املحيطيـة-التكتونية

 ضغط الصهارة فهو القوة الدافعة وراء االنفجارات الربكانية حيث تتـرسب مـن الربكـان عـىل شـكل أما

 ".مقذوفات بركانية صلبة"جرة عىل شكل  يتم طرحها كأجزاء متفأو" حمم بركانية"
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 املناطق الساخنة

 يحـدث بهـا عـدد أو تحتوي عىل تركيز من الرباكـني أمامناطق عىل سطح األرض  هي املناطق الساخنة

وتيارات الحمل خالل طبقـة الوشـاح  . تتعرض إىل أشكال أخرى من النشاط التكتوينأوكبري من الزالزل 

ًمتاما مثل الحمل الـذي يحـدث يف املـاء املغـيل يف . وجود املناطق الساخنةالتي تتسبب يف  هي األريض

إناء ما عىل املوقد، يقوم الحمل يف طبقة الوشاح بنقل الصخور الساخنة إىل سـطح األرض بيـنام تهـبط 

يف نظـام   مثـل الـرتوس-ًتندمج دوريت حمل معا أثناء الصعود وعندما. الصخور األكرث برودة إىل األسفل

؛ بخـار املـواد الـساخنة "منطقـة سـاخنة" ترتكز درجة الحرارة عند نقطة عىل السطح مكونـة -ت معدا

متنزه يلوستون  وهاواي،  تقع تحترئيسةاملناطق الساخنة ال". عمود الوشاح"املنجرف من أسفل باسم 

 .الوطني، وآيسلندا

 الصفائح التكتونية

اإلضـافة إىل القـرشة العليـا مـن  وهو القرشة األرضـية ب-ينقسم الغالف الصخري لألرض

 تتزاحم وتحتـك هي إىل عدد من األلواح املتشابكة تسمى الصفائح التكتونية، و-الوشاح

 وتعــرف الحــدود. نتيجــة للحركــة املؤرقــة لطبقــات الــصخور املنــصهرة تحتهــا ًمعــا

ًتأخـذ ثالثـة أشـكال مختلفـة اعـتامدا عـىل  أن  بني الصفائح باسم خطوط الـصدع وميكـن

 الصدوع املتباعدة، والصدوع املتقاربة، والصدوع الناقلة : هية النسبية بني الصفائح والحرك
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وأمـواج تـسونامي ، احتكاك الصفائح التكتونية عند خطوط الصدع هـو املـسئول عـن حـدوث الـزالزل

. ندسـاس، وانتـشار قـاع البحـر، والجـرف القـارياإل:  أخـرى مثـلمهـمة چيولوچيباإلضافة إىل عمليات 

الـصفيحة : هـي و-وهناك سبع صفائح تكتونية عظمـى. ا تقع الرباكني عىل امتداد خطوط الصدعًوغالب

األسرتالية، واألمريكية الشاملية، وصفيحة والتكتونية األفريقية، والقطبية الجنوبية، واألوراسية، والهندية 

 .غر باإلضافة إىل عدد كبري من الصفائح األص-األمريكية الجنوبية واملحيط الهادئ

 الصدوع املتباعدة

الصفائح التكتونية املتجـاورة التـي 

تبتعد عن بعضها البعض تشكل مـا 

تقــوم . يـسمى بالـصدوع املتباعـدة

تيــارات الحمــل برفــع الــصهارة إىل 

بطريقة مشابهة ملا عند تكون  أعىل

املناطق الساخنة، لكن لزوجة مادة 

ــسبب يف ســحبها عــىل  ــارات تت التي

 يـؤدي إىل القرشة التي تعلوها مـام

ً، وذلك قد يؤدي إىل شق تكتالت اليابسة القارية مكونا )انظر الشكل(سحب القرشة يف االتجاه املعاكس

يف البحار تكون الصدوع املتباعدة يف القرشة املحيطيـة مـصاحبة للظهـور املحيطيـة حيـث .وادي صدع

 يف عمليـة -يتكون قـاع بحـر جديـدوبذلك  ترتفع الصهارة لتمأل الفراغ بني الصفائح التكتونية املتباعدة

ًوأحيانا تنفث كمية كبرية جدا من الصهارة من الظهر املحيطي". انتشار قاع البحر"تعرف باسم  لدرجة  ً

 مـن أمثلـة ذلـك جزيـرة رستـيس، قبالـة سـاحل - تقسم سطح املاء مكونة جزيـرة بركانيـة جديـدةأنها

 .أيسلندا
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 الصدوع املتقاربة

 تظهر حيث تتصادم صفيحتان تكتونيتان، وعـادة فهييض الصدوع املتباعدة، نق هي الصدوع املتقاربة

 الصفيحتني تحت األخرى وتنسحب إىل أسفل نحو األجزاء إحدىحيث تنزلق " اندساس"تؤدي إىل حدوث 

مؤديـة إىل زيـادة كثافـة  ًالطبقة املندسة تنـصهر رسيعـا مبجـرد نزولهـا تحـت الـسطح. الداخلية للكوكب

. زات التي تنفجر فيام بعد خـالل الطبقـة التـي تعلوهـا عـىل شـكل مجموعـة مـن الرباكـنيالصهارة والغا

وعندما تكون كلتا الصفيحتني املشرتكتني مكونة من قرشة محيطية تحت املاء يؤدي االندساس إىل تكـوين 

رتق تخـ أن عـادة الخنادق املحيطية يف عمق البحر حيـث تتالقـى الطبقتـان، وتـستطيع الرباكـني املتكونـة

خلف خط الصدع، وهذا هو ما حدث يف خنـدق ماريانـا  سطح املاء لتكوين جزر بركانية عىل شكل قوس

وعنـدما تكـون إحـدى . أعمق الخنادق املحيطية يف الكوكب والتي تقع بالقرب من سالسـل جـزر ماريانـا

ريـة فـوق األخـرى الصفيحتني املشرتكتني يف عملية االندساس مكونة من قرشة قارية، ترتفع الـصفيحة القا

تـدفع الحافـة األماميـة للـصفيحة  القوة التي تتصادم بها الـصفيحتان عـادة أن نتيجة انخفاض كثافتها إال

مكونة سالسل جبال تتخللها براكني عند انصهار الصفيحة املندسة، ويحدث ذلك عىل طول سـاحل  القارية

 .حة أمريكا الشامليةكاليفورنيا حيث تنزلق صفيحة خوان دي فوكا املحيطية تحت صفي

 الصدوع الناقلة

الصدع الناقل هو الحد الفاصل بني صـفيحتني تكتـونيتني ليـستا متباعـدتني وال متقـاربتني لكـن تنزلـق 

 تكـوين القـرشة عـىل أوبينام تعمل الصدوع املتقاربة واملتباعدة عـىل تـدمري . إحداهام مبحاذة األخرى

ًيـصبح مـدمرا بطـرق أخـرى، فحركـة  أن قـل، لكنـه ميكـنال يحدث أي من ذلك يف الـصدع النا الرتتيب

وعندما تصبح  مبحاذاة بعضهام البعض ليست حركة ملساء، فترتاكم اإلجهادات مبرور الوقت الصفيحتني

القوة املرتاكمة كبرية مبا فيه الكفاية تقوم الصفائح بعمل إزاحة مفاجأة غـري متـصلة، وحركـة متقطعـة 

" سـان آنـدرياس"ا يكـون الـصدع الناقـل األشـهر حـول العـامل هـو صـدع ينتج عنها زالزل عنيفة، ورمبـ

 .م1906 والذي تسبب يف حدوث الزلزال الذي دمر سان فرانسيسكوا عام -بكاليفورنيا
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 الرباكني

 فتحـات يف القـرشة -تؤدي إىل تكون الرباكني أن بإمكان الصدوع املتقاربة واملتباعدة، واملناطق الساخنة

وللرباكـني أنـوع . ًب الصهارة الساخنة والغازات، وأحيانا يكون لهـا عواقـب مـدمرةاألرضية تسمح بترس

" الرباكـني املدرعـة"، . تشبه شكل الجبال العادية التي لها قممهيو" الرباكني املخروطية: "كثرية مختلفة

ميع الرباكني لج. أكرب قليًال من الفتحات يف األرض" املنافس املشققة"ًأكرث تسطحا وذات قمم أقل، بينام 

وهـو االسـم الـذي  -تنضح مـن خاللهـا الحمـم الربكانيـة" calderaكالديرا " فوهات مركزية تعرف باسم

 .يطلق عىل الصهارة املنضغطة القادمةمن القرشة السفلية مبجرد مغادرتها للربكان

 طـول سـطح ًفتظهر أحيانا يف سالسـل تنتـرش عـىل  الرباكني التي تتكون عن طريق املناطق الساخنةأما

فـوق  األرض، وتنتج من حركة الصفائح التكتونية التـي تـؤدي إىل ظهـور منـاطق جديـدة مـن القـرشة

وقـد تكونـت . معلنة ميالد بركان جديد ً والتي أحيانا تخرق فتحة يف القرشة الجديدة-املنطقة الساخنة

، وجزر وجبال يف قاع بركان 80مكونة من أكرث من   سلسلةهيو_ إمبريور-سلسلة الجبال البحرية هاوي

 .املحيط الهادي بهذه الطريقة

 الجرف القاري

 ،الخطـوط الـساحلية ألمريكـا الـشاملية وأفريقيـا تبـدو منطبقـة أن ال نحتاج إىل ذكاء خارق لنكتشف

 كلـة القـارات؛هيحركة الصفاح التكتونية تعيـد باسـتمرار .  كانت كذلك يف يوم من األيامأنهاالحقيقة و

 10ًتقريبـا  ً تتحرك تقريبا بنفس الرسعة التي تنمو بها أظـافر اإلنـسانأنها -غري للغايةمعدل الحركة صو

 لقد مزقت القـارات يف املـايض -يف السنة، لكن هذه العملية ال ميكن منعها من الحدوث)  بوصة4(سم 

 .ًوسوف تجعلها تلتحم مجددا يف املستقبل

العلـامء مل  أن إال. منـذ القـرن الـسادس عـرش رةلقد وضعت نظرية الجرف القـاري يف االعتبـار ألول مـ

حقيقـة  هـي واآلننظرية الـصفائح التكتونيـة يف الـستينيات،  يأخذوها عىل محمل الجد إال بعد قبول

 أن مثبتة؛ فالفصائل الحفرية نفسها وجدت يف الجهتني املتقابلتني من املحيط األطلنطي مام يؤكد عـىل

 .ًاليابستني كانتا متصلتني يوما ما
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 القارات العظمى

يف مخططات التصنيف التي .  أكرث ينتج ما يسمى بالقارة العظيمةأوعندما تلتحم صفيحتان تكتونيتان 

وبفـضل .  قـارة عظيمـة-أوراسـيا- وأسيا قارة واحـدة تكـون اليابـسة الناتجـة أوروباتعترب فيها كل من 

ح األرض مرات عديـدة يف املـايض، الجرف القاري، ظهرت هذه الرتكيزات الشاسعة من اليابسة عىل سط

ئة قارة عظيمة أطلق عليها هي مليار سنة كانت القرشة القارية األرضية جميعها موجودة عىل 3.3فمنذ 

كل الدقيق لهذه القارة غري معـروف لكـن التـشابهات يف طبقـات هيوال". فالبارا"ا اسم چيولوچيعلامء ال

 .ل من أفريقيا وأسرتاليا تشري إىل وجودهاالصخور التي كانت موجودة يف هذه الفرتة يف ك

التـي " رودينيـا"القارة العظيمة  هي كلها مفهوم بصورة معقولةهيأقدم القارات العظمى ذات صفائح 

ومنذ ذلك الحـني ظهـرت قـارات عظمـى ". الدهر الفجري"كانت موجودة منذ حوايل مليار سنة خالل 

مليون سنة ارتبطت قارات األرض يف تكتـل مـن اليابـسة  225منذ " العرص الربمي"واختفت، وأثناء فرتة 

التـي ("لوراسـيا"إىل " بانجيا" مليون سنة انقسمت 200منذ " الفرتة الرتياسية"، ثم يف "بانجيا"عرف باسم

املكونـة يف الوقـت الحـايل مـن أمريكـا "(جوندوانالند" و) أمريكا الشاملية، وأوروبا، وأسيااآلنقد تكون 

ًوتبدو القـارات عـىل اسـتعداد للتقـارب مجـددا )  وأسرتاليا والقارة القطبية الجنوبية أفريقيا والجنوبية

 "بانجيا األخرى" مكونة تكتل من اليابسة أطلق عليه العلامء اسم اآلن سنة من 250خالل 

 

 الكوارث الطبيعية

 االنفجارات الربكانية

يثور الربكان وينفجـر  ارهينعندما يصل ضغط الصهارة املرتاكمة تحت بركان ما إىل نقطة اال

وتنفـث الحمـم . ًملقيا بالحمم الربكانية والغازات والـصخور والرمـاد عـرب مـساحة واسـعة

الربكانية املنصهرة من كالديرا الربكان ومـن الفتحـات الثانويـة التـي تتـشكل حيـثام متـزق 

  املقذوفـة يف كريات الحمـمهي و- القنابل الربكانيةأما. الصهارة املتصاعدة جوانب الربكان
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تتـشتت عـرب  أن  فيمكنهـا-الهواء والتي تتصلب أثناء طريانها وتصطدم باألرض عىل شكل صخور صـلبة

مساحة كبرية وترتفع حتى عدة أمتـار، ويف الوقـت نفـسه تتـصاعد سـحب الرمـاد والـدخان يف الهـواء 

ورمبا يكـون . امليتتسبب يف إعتام عىل نطاق ع أن وميكنها حتى وتحجب الشمس بالقرب من االنفجار

 عاصـفة مـن -"تـدفق الـصخور الفتاتيـة الناريـة"ًنوع االنفجار الربكاين األكرث تدمريا هو املعروف باسم 

ًتقريبـا تنـزل عـىل ) تهيفهرن 2012( درجة مئوية 1100ًالغاز والصخور املنصهرة جزئيا عند درجة حرارة 

وميكـن ).  ميـل يف الـساعة460(س / كـم759جوانب الربكان وعرب األرايض املحيطة برسعات تقرتب مـن 

 ). ميل125( كم 200لهذا النوع من الرباكني تدمري منطقة يزيد نصف قطرها عن 

 

 الزالزل

نتيجة مميتة ومدمرة الحتكاك الصفائح التكتونية مع بعضها البعض عند خطوط الصدع يف  هي الزالزل

الكتل واملطبات يف الصخور تـسبب احتكاكًـا -ساءوالحدود الفاصلة بني الصفائح ليست مل. القرشة األرضية

 ًمينعها من التحرك بحريـة، وحـدوث االحتكـاك مـصحوبا مبرونـة الـصخر يـؤدي إىل تـراكم طاقـة إجهـاد،

 وعندما تكون الطاقة املرتاكمة كافية للتغلب عىل االحتكاك، تنزلق الصفائح فجأة مؤدية إىل هـزة تنتـرش 

 اراتهيـاالنار املبـاين وإثـارة هيـن قوية مبا فيـه الكفايـة لتتـسبب يف انتكو أن كموجة خالل القرشة وميكن
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ً موجـودا يف البحـر فإنـه يـؤدي إىل -النقطة التي ينترش منهـا الزلـزال- إذا كان مركز الزلزالأمااألرضية، 

 .حدوث أمواج تسونامي

 : ًعتامدا عىل طبيعة الصدع املسئول عن حدوثهااهناك ثالثة أنواع من الزالزل 

 

 أمـا، "رأسـية"الصدوع املتباعدة، التي تتباعد فيها الصفيحتان عـن بعـضهام الـبعض، ينـشأ عنهـا زالزل 

زالزل يطلـق عليهـا  الصدوع املتقاربة التي تدفع فيها إحدى الصفيحتني بقوة تحت األخرى، ينشأ عنهـا

زلـزال "ألخـرى تـؤدي إىل  الصدوع الناقلة التي تنزلق فيها إحدى الـصفائح مبحـاذاة اأما، "زالزل الدرس"

وأي .  محل مقياس ريخرت األقدماآلنوتقاس الزالزل عىل مقياس درجة العزم الذي حل " مرضيب االنزالق

 .ً أكرث يشكل خطراأو 7زلزال مقداره 

 ارات األرضيةهياالن

 وتكـون -املواد العالقة عىل ميل أريض شديد االنحدار تكون عرضة لفقد سيطرتها وبالتايل تنزلق إىل أسفل

 النـشاط البـرشي أو فعل املياه، أويحدث بسبب الزالزل،  أن ار أريض والذي ميكنهيحدوث ان هي النتيجة

 عـىل سـبيل املثـال عنـدما -مثل املحاجر والتنقيب عن املعادن، وترتاوح التأثريات ما بني إزعاجات بسيطة

رواح عندما يجـرف الحطـام منـاطق  وحتى التدمري ووجود خسائر يف األ-يتسبب الحطام يف إغالق الطرق

ارات األرضـية ال تتـضمن الرتبـة والـصخور فحـسب؛ فالجبـال هيـواالن.  يـسقط عليهـاأومأهولة بالـسكان 

 ًوالتـي تـشكل خطـرا عـىل-ارات هائلـة للـثلجهيـ انهـيو-ارات ثلجيةهياملغطاة بالجليد عرضة لحدوث ان
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تحـدث نتيجـة األمطـار  أن يـة املميتـة فـيمكنارات الطينهيـ االنأمـا. چنيمتسلقي الجبال، وعىل املتـزل

 .ذوبان الجليد، وحتى األنشطة الربكانية والغزيرة،

 ًذلـك سـيحدث يومـا أن ارات األرضية يف البحار تؤدي إىل حدوث أمواج تسونامي، ومـن املعتقـدهياالن

 جزيـرة إىل ما عىل جزيرة الباملا األسبانية عنـدما يحـدث مـا هـو متوقـع وينزلـق الجـزء الغـريب مـن ال

ًوالتـي ستـشكل تهديـدا عـىل أمريكـا )  يـاردة656( مـرت 600ً املحيط مسببا موجـة تـسونامي ارتفاعهـا 

 .الرشقية

 الثوران البحريي

 80 ـ أطلقت بحرية نيوس يف دولة الكامريون بغرب أفريقيا فجأة وبدون مقدمات كمية تقدر ب1986عام 

واستقرت سحب الغاز يف املنـاطق املخفـضة يف حـدود . مليون مرت مكعب من غاز ثاين أكسيد الكربون

 فـرد 1700 املتـنفس فـاختنق أكـرث مـن كـسچنيمـام أدى إىل سـحب األ-حـول البحـرية)  ميل15( كم 25

أحد األمثلـة عـىل  هي عدد ال يعد وال يحىص من الحيوانات الربية واألليفة، وهذه الحادثة باإلضافة إىل

 "الثوران البحريي" ويطلق عليها املرعبة الكوارث الطبيعية النادرة

 أن وميكن لثاين أكسيد الكربـون. يحدث الثوران نتيجة غاز ثاين أكسيد الكربون املتحلل يف مياه البحرية

يقحم يف املاء نتيجة عدد من العمليات، مثل تحلل املواد النباتية، وإطـالق الغـاز مـن فتحـات الربكـان 

ًو متاما مثل زجاجة املرشوبات الغازية، .وهة بركان خامد عميق تقع جزيرة نيوس يف ف-عند قاع البحرية

غـاز ثـاين أكيـد الكربـون يف محلـول، لكـن  املاء تحت ضغط عايل يف قاع البحرية له القدرة عىل احتـواء

 عنـدما يـسخن املـاء بفعـل حـرارة أو،  زلـزالأوار أريض هيـعندما يتحرك املاء عىل سبيل املثال خالل ان

 يف طريقها إىل التنفيذ لسحب ثاين أكيد الكربون من قـاع اآلنهناك برامج  .ًلغاز تلقائيابركانية ينطلق ا

 .يسبب ثوران بحريي أن هذا النوع من الرتاكامت من بحرية نيوس ملنع

 الفيضانات 

ــيط  ــف املح ــفتيه، وعواص ــو ض ــر نح ــاه النه ــدفاع مي ــؤدي إىل ان ــي ت ــة الت ــرة املفرط ــار الغزي  األمط
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ار دفاعات البحر، وذوبان الجليد يف الشتاء، والثلج يف الربيع جميعها أسباب هي إىل اناملشتدة التي تؤدي

وعىل الرغم من تقنيات القرن الحادي والعـرشين املـستخدمة يف مراقبـة . تؤدي إىل حدوث الفيضانات

ًالفيضانات وبناء السدود ضدها، ال زال هذا الشكل من الكوارث الطبيعيـة ميثـل خطـرا مميتـا ومـد ًمرا ً

مثل - تأيت عىل املنازل، وامللكيات الخاصة والبنى التحتية فهيعىل املناطق املنخفضة إىل وقتنا الحارض؛ 

 األمـراض بـسبب تلـوث أو تسبب خـسائر يف األرواح خـالل الغـرق أنهاالطرق والكباري فتدمرها، كام 

ب قيام التغريات املناخية برفـع والخطر الذي تشكله الفيضانات سيزداد بسب. موارد املياه مبياه املجاري

جعل ظواهر الطقس املتطرفـة مثـل األعاصـري والعواصـف أكـرث  ومستويات منسوب البحر حول العامل

 .عرضة للحدوث

 أمواج تسونامي

 أوتتــسبب الحــوادث البحريــة العنيفــة مثــل الــزالزل تحــت البحريــة، والتــأثريات الكونيــة للمــذنبات 

ات هائللة يف املياه التي تتحرك بدورها إىل الخارج عىل صـورة موجـة الكويكبات مع املحيط يف اضطراب

مـشتقة " تـسونامي"الكلمـة .  موجة تسونامي التي متتلك قوة كافية لطمس املناطق الساحليةأنهامد، 

موجة تسونامي تحمـل طاقـة هائلـة، لكـن ارتفـاع  أن ".موجة امليناء"من الكلمة اليابانية التي معناها 

يف عمق منتصف املحيط صغري، فالقارب الذي يبحر يف منتصف املحيط األطلـيس ويـشهد هذه األمواج 

مبجـرد عبـور هـذه  أن مسار موجه تسونامي بالكاد يشعر بأي تأثري عند مرور املوجة العميقـة بـه، إال

ًاملوجة جرفا قاريا وتركيز طاقتها يف طبقة ضحلة من املياه ترتفع لتصبح حائطا مخيًفا مـن امليـاه ً  يـصل ً

 .ًارتفاعه غالبا إىل عرشات املرتات

 وتسبب فيهـا زلـزال -اندفعت موجة تسونامي عرب املحيط الهندي 2004يف اليوم العاملي للمالكمة عام 

وتـسببت هـذه املوجـة الهائلـة، التـي . الدرس تحت البحري عند منطقة اندساس عىل ساحل سـومطرة

جرفـت اليابـسة   فـرد عنـدما230000تـل مـا يربـو عـىل  مرت، يف بعض األماكن يف ق30وصلت إىل ارتفاع 

 . دولة11مسببة دمار واسع يف 
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 )Tornadoes( الزوابع

عمود من الهواء يدور برسعة كبرية وميتد من األرض وحتى املزن الركامي يف األعىل، وأقوى  هي الزوبعة

، وبإمكان هـذه الـدوامات ) ميل يف الساعة300(س / كم500ًاملعروفة تولد رياحا رسعتها تفوق  الزوابع

اقتالع املنازل من أساسها، ودفع الـسيارات والـشاحنات يف الهـواء، وشـق طريـق دمـار خـالل  الوحشية

وتحدث الزوابع عندما يتحـرك الهـواء عنـد االرتفاعـات . صفحة األرض يزيد اتساعه عن كيلو مرت واحد

 يؤدي إىل تكـون اسـطوانة أفقيـة مـن العليا برسعة أكرب من رسعة الهواء القريب من سطح األرض مام

تيار هوايئ دافئ، يحـرك الهـواء الـدافئ  الهواء تتدحرج عرب األرض، إذا تدحرجت هذه األسطوانة خالل

 .ًاإلسطوانة إىل أعىل رأسيا فيتولد اإلعصار

يف الواليات املتحـدة الـذي ميتـد مـن منطقـة " زقاق األعاصري"الزوابع تكون شائعة الحدوث يف منطقة 

سط اغرب الواليات املتحدة وحتى والية تكساس؛ امتزاج تيارات من الهواء الدافئ الرطب مـع الهـواء و

يف تعقب مـسار  الرادار يف هذه املنطقةوتستخدم محطات  .الجاف ميثل الظروف املثىل لتكون األعاصري

 .إصدار تحذيرات مسبقة الزوابع الخطرية حتى ميكن

 العواصف الشديدة

 رضبت عاصفة مروعة أوروبا الشاملية، لقد رضبت إنجلرتا 1987 من شهر أكتوبر لعام يف الخامس عرش

 اقتلعـت األشـجار، ودمـرت املبـاين، -) ميل يف الساعة130(س / كم220وفرنسا برياح تقرتب رسعتها من 

 وعىل الرغم من عـدم اعتبـار هـذه العاصـفة إعـصار عـىل نطـاق واسـع - شخص22وتسببت يف موت 

 . عدة معايري لألعاصري مبا فيها رسعة الرياح وانخفاض الضغط  حققتأنهاإال ) يةزوبعة أطلس(

ــام  ــي ع ــا، فف ــىل أوروب ــرا ع ــست حك ــشديدة لي ــف ال ــك العواص ــة، 1962ًوتل ــاح العاتي ــت الري  رضب

 حالـة وفـاة، وتـدمريات 40واألمطاروالجليد الساحل الرشقي للواليات املتحدة األمريكية مام تـسبب يف 

هذه العواصف ال تحدث يف كثري مـن األحيـان؛  أن ًلكن حمدا هلل. ت املاليني من الدوالراتتصل إىل مئا

اصطدام جبهة طقس قوي حار بشدة بجبهة طقس بـارد، وانـدماج عواصـف -ألن الظروف املسببة لها 

 . نادرة-أصغر 
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 )Cyclones(األعاصري 

 حيـث تحفـز املحيطـات ،املداريـةأنظمة هائلة من العواصـف التـي تتكـون يف املنـاطق  هي األعاصري

الدافئة تيارات الحمل إىل أعىل والتي تندفع إىل أعىل بفعل تأثري كوروليس لتكـون دوامـات ذات قلـب 

، )typhoons" (تيفـون"  تعرف األعاصري يف املحيط الهادي باسم.تدور حوله رياح عاتية منخفض الضغط

 ).hurricane" (إعصار استوايئ"ى  األعاصري التي تتكون يف املحيط األطلنطي فتسمأما

ذلك يجعل اإلعصار يبدأ  أن الـلـهيصطدم باليابسة، ومن رحمة  أن ًمبجرد تكون اإلعصار يتنقل غربا إىل

تتسم األعاصري شديدة .  الحرارة البحرية-يف التبدد من خالل االحتكاك مع اليابسة، وزوال مصدر طاقته

 تـدفع بـأمواج أنهـا، كـام ) ميل يف الساعة150(س / كم250 العنف برياح ثابتة تعصف برسعة تزيد عن

توجـد أعتـى الريـاح فـيام يـسمى .  أمتـار عـىل أي يشء يعـرتض مـسارها5املحيط إىل ارتفاع يزيد عن 

 حلقة من العواصف املحيطة بالقلـب مـنخفض الـضغط لإلعـصار والـذي يطلـق هيو" جدار العني"ب

)  ميـل125 إىل 5( كـم 200كـم وحتـى  8يرتاوح عرضها مـا بـني  أن داخل العني التي ميكن". العني"عليه 

 .ًتكون الظروف هادئة نسبيا

 حرائق الغابات

لقد أصبح مشهد هكتارات الغابات املحرتقة التي تهدد مساكن البرش واملواطن الطبيعية للحياة الربيـة 

باليونـان وتـسببت يف   بأثينـا اجتاحت النريان غابات محيطة2007يف عام . ًشائعا يف األخبار التليفزيونية

 1300 دمـرت الحرائـق 2009 جاء الدور عىل جنوب أسرتاليا بينام يف عـام 2008 شخص، ويف عام 65مقتل 

 . كيلومرت مربع من الغابات يف كاليفورنيا

 بحجـة كوكبنـا الـديفء عـىل يلقي العديد من الخرباء بلوم املوجة األخرية من حرائق الغابات

جهـود البـرش يف  أن بيـنام يقـول أخـرون. خي يجعل النباتات شديدة الجفافالتغري املنا أن 

 مـام يـؤدي بـدوره إىل تحـول حـرتاقوقـود اإل قمع حرائق الغابـات قـد أدت إىل فـرط وجـود

الحرائق الصغرية التي تكون تحت السيطرة إىل الحرائق العمالقة التي أصبحنا نراهـا يف اآلونـة 

  تجمـع محطـاتحيـث يف السيطرة عىل الحرائـق والـتحكم بهـا؛ ا تكنولوچيوتساعد ال. األخرية
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 معلومات بانتظام عن العوامل مثل درجة الحرارة، والرطوبـة والطقـس اآلن رصد عرب الواليات املتحدة

 .لوضع توقعات مفصلة عن األماكن التي يحتمل فيها اندالع حرائق الغابات

 املوجات الحرارية

 األوقات الطويلـة عنـدما ترتفـع درجـات حـرارة - املوجات الحراريةمع إزدياد الدفء العاملي أصبحت

ًوغالبا يرجع سببها إىل أنظمة الطقس مرتفعة الـضغط التـي . ً أكرث شيوعا-منطقة ما بشكل غري طبيعي

اكـرب مـن ضـوء الـشمس إىل األرض ويقلـل مـن الكميـة  متنع الغطاء السحايب مام يسمح بوصول كمية

املدن واملناطق الحرضية متيـل إىل التعـرض إىل بعـض أسـوأ املوجـات الحراريـة . الكلية لهطول األمطار

 .مواد البناء تحتجز الحرارة بكفاءة أكرث من احتجاز األرايض للحرارة أن حيث

يكون له تأثري كاريث عىل الدول النامية، لكن حتى يف  أن املوجات الحرارية والجفاف املصاحب لها ميكن

 اسـتنتجت دراسـة أجرتهـا مدرسـة جـونز 2002شكلة أكرب مام تتخيل ففـي عـام الحرارة م، دول الغرب

 شـخص 400املوجات الحراريـة يف الواليـات املتحـدة تقتـل حـوايل  أن هوبكينز بلومبريج للصحة العامة

 .ًسنويا

 التأثريات الكونية

 تدمري مـدن،  لها القدرة عىل-أحداث مدمرة إىل حد مرعب هي اصطدام الكويكبات واملذنبات باألرض

 الجليـد مـن الفـضاء منطقـة أو رضبت قطعة من الصخر 1908يف عام . وقارات، بل تدمري الكوكب كله

 هذا يعادل قوة القنبلة - مليون طن15يف روسيا وانفجرت بطاقة تعادل طاقة سالح نووي " تونجوسكا"

 مام أدى إىل تدمري مـا - مرة1000وشيام يف اليابان يف نهاية الحرب العاملية الثانية هريالتي دمرت مدينة 

 ".تونجوسكا" كيلومرت مربع من الغابات يف 2000يزيد عن 

 50 عرضـه حـوايل -ًصغري نـسبيا" تونجوسكا"الجسم الذي تسبب يف أحداث  أن يعتقد

 فالتـأثري.  أكـرثأو عرضـها كيلـومرت -، فهناك مذنبات وكويكبات تفوق ذلـك بكثـري-مرت
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 الجليد عرضها كيلومرت واحد ميكنه تـدمري الحيـاة عـىل كوكـب األرض، أو من الصخر  الناتج عن قطعة

والحطـام إىل الغـالف الجـوي  وقذف سحب الرماد، وإطالق العنان للعواصف النارية، وأمواج تسونامي

مام يؤدي إىل حجب أشعة الشمس لسنوات عديدة الذي يؤدي بـدوره إىل انغـامس الكوكـب يف شـتاء 

 .صناعي قايس

التأثريات الكونية مسئولة عىل أقل تقدير عن واحد من االنقراضات الجامعية العظيمـة  أن قدمن املعت

 مليون سـنة عنـدما اختفـت الديناصـورات مـن عـىل وجـه 65الحدث الذي وقع منذ  -يف تاريخ األرض

وقت ً بتمشيط الساموات بحثا عن هذه األجسام الخطرية املحتملة ويف الاآلنيقوم علامء الفلك . األرض

 .نفسه يحاول العلامء استنباط ما سوف يكون مبقدورنا فعله عندما نجد أحدها

 أشعة املوت

اإلشعاعات القادمة من أحداث العنـف الفـضائية بإمكانهـا إثـارة كـوارث  أن لقد أشار علامء الفلك إىل

 فـوق انفجـارات املـستعر العظـيم، واملـستعر. طبيعية مميتـة وخـسائر يف األرواح عـىل كوكـب االرض

هائلـة الحجـم، وإذا حـدث أحـد هـذه  انفجارات قوية تحدث كعالمة عىل موت النجـوم هي العظيم

 سنة ضوئية فسيكون بإمكانه تدمري األرض التي قد نـضبت طبقـة 100االنفجارات خالل مسافة قدرها 

دمـة مـن األوزون التي تحيط بها بالفعل مام يتيح للمستويات الضارة من األشعة فوق البنفـسجية القا

وقد كشف الدليل عـىل هـذه النظريـة علـامء يف معهـد  .تسمم الحياة عىل سطح الكوكب أن الشمس

 تغـريات كيميائيـة مـستحثة يف األجـزاء -وجدوا عالمات إشـعاعات 2009ريكن للبحوث باليابان يف عام 

النفجـارات - مـن الـسجالت الفلكيـة-الداخلية لجليد املنطقة القطبية الجنوبيـة بـالتزامن مـع تـواريخ

هذه األحداث قد تؤدي إىل حـدوث  أن ويتوقع بعض العلامء. مستعرة عظيمة معروفة يف تاريخ األرض

النظرية تبدو متوافقة مع خصائص االنقراض الـذي  أن انقراض جامعي للحياة عىل سطح األرض بحجة

 . مليون سنة440حدث يف نهاية الفرتة األوردوفيكية يف العرصاألويل منذ حوايل 



 57 األرض

 
 االنقراضات الجامعية

الكارثـة  هي االنقراضات الجامعية

الطبيعية القصوى وتحدث عنـدما 

تختفي نسبة كبرية مـن الـسالالت 

املكونة للحياة عىل كوكـب األرض 

مــن عــىل وجــه الكوكــب يف مــدة 

وقـد وجـد العلـامء ، زمنية قـصرية

الذين يدرسون السجل األحفـوري 

 لألرض يف عـصور مـا قبـل التـاريخ

عـدد الفـصائل املتحجـرة بـشكل كبـري، وتعـرف باسـم  وادث كبـرية يف املـايض انخفـض فيهـاخمس حـ

 االنقراضات الخمسة العظيمة،و تظهر عىل شكل قمم يف الرسـم البيـاين املرسـوم بـني معـدل االنقـراض

يـايس االنقـراض البريمـي الرت واالنقراض األوردوفييك املتأخر، واالنقراض الديفوين املتأخر،: هي،و.الزمنو

ــة( ــة األولي ــا يف الحقب ــة الوســيطة، وانقــراض العــرص )جميعه ــأخر يف الحقب ــايس املت ، واالنقــراض الرتي

-الذي انقرضت فيـه الديناصـورات، وأكـرب هـذه االنقراضـات هـو االنقـراض الربمـي. الطباشريي الثاليث

 أن عتقــدمــن امل. مــن الفقاريــات% 70  ومــن الفـصائل البحريــة،% 90 الــذي انقرضــت فيــه -الرتيـايس

التـأثريات الكونيـة، وأشـعة املـوت : االنقراضات الجامعية يرجع سببها إىل أحـداث فـضائية قويـة مثـل

 .باإلضافة إىل ظواهر أرضية مثل تغري املناخ والرباكني الخارقة
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 الغالف الجوي لألرض

 مكونات الغالف الجوي

 واألرجون، وثاين أكسيد الكربـون كسچني، واألنيرتوچنيالغالف الجوي لألرض عبارة عن خليط من غاز ال

وعنـد مـستوى سـطح البحـر يـسبب الغـالف الجـوي .  عىل الرتتيب0.38، و%0.93،و%21،و %78بنسب 

يعرب خـرباء الطقـس  . باسكال100000  بار يساوي1بار، تحت الظروف الطبيعية، حيث  1ًضغطا مقداره 

تـسبب أنظمـة .  ملـيل بـار1000= ا بـارأن  ، حيـث)mb(عادة عن الضغط باستخدام وحدة امللـيل بـار 

 ملـيل 870 إىل  عىل سبيل املثال، يف عني اإلعصار قد يـنخفض الـضغط-الطقس تغريات جوهرية يف الضغط

 3.5( كـم 5.6ًبار، حتى يف الطقس الهادئ يقل الضغط باالرتفاع، فهو يـصبح نـصف قيمتـه تقريبـا كـل 

 -من السطح)  ميل60( كم 100الجوي ضمن حدود من الغالف % 99.99يقع  .فوق سطح الكوكب) ميل

 ) النقطة التي اعتربت حافة الفضاء هي وهذه

 مـا يعطـي الـسامء لونهـا؛ فـاملواد الكيميائيـة يف الهـواء تفـضل تـشتيت هـي مكونات الغالف الجـوي

 الضوء األزرق من طيف اإلشعاع املغناطييس من الشمس عرب السامء مام يعطي الـسامء درجـة اللـون 

 .زرقاأل

 بنية الغالف الجوي

طبقــة املتكــور  هــي يقــسم العلــامء الغــالف الجــوي لــألرض إىل طبقــات، الطبقــة الــدنيا منهــا

وتعرف )  ميل17 إىل 4.5( كم 28 و كم7التي متتد حتى ارتفاع ما بني ) troposphere" (الرتوبوسفري"الدوار

درجـة الحـرارة باالرتفـاع، وعنـد  لـذلك تـنخفض - الطبقة التي يعمل سطح األرض عـىل تـسخينهابأنها

 يف أمـا، )tropopause" (الرتوبـوز"ًالحافة العلوية لطبقة الرتوبوسفري يوجد حدا تحدده طبقة رقيقة تسمى 

والتـي متتـد مـن الجـزء ) stratosphere" (الـسرتاتوسفري"املتكور الطبقـي  املستوى الذي يعلوه توجد طبقة

، وعنـدها يقـسم الحمـل الغـالف الجـوي إىل ) ميـل31( كـم 50 العلوي لطبقة الرتوبوسفري وحتـى ارتفـاع

 وتـضم طبقـة الـسرتاتوسفري طبقـة. طبقات مختلفة يف درجة الحرارة، ويرتفع الزئبق مـع زيـادة االرتفـاع
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األوزون التي تحمي األرض من اإلشعاعات الشمسية فـوق البنفـسجية الـضارة، وفوقهـا طبقـة املتكـور 

ًحيث تقل درجة الحرارة مجددا باالرتفاع ؛ فهذه الطبقـة تـصل إىل  )mesosphere" (امليزوسفري"األوسط 

 أكرث الطبقات برودة من بني طبقات الغـالف الجـوي حيـث تهـبط هيو)  ميل53( كم 85ارتفاع حوايل 

ـــرارة إىل  ـــة الح ـــة  100-درج ـــ فهرن148-(مئوي ـــور )تهي ـــة املتك ـــد طبق ـــفري توج ـــد امليزوس ، وبع

حتى تصل إىل الفضاء عند ارتفاع  ) ميل50( كم 80التي متتد من ) thermosphere" (الثريموسفري"الحراري

املـصدر الرئيـيس للحـرارة  هـي ، وعند ذلك االرتفـاع تـصبح حـرارة الـشمس). ميل250( كم 400حوايل 

ً، وأخـريا نجـد طبقـة )تهي فهرن1830( درجة مئوية 1000وتتسبب يف رفع درجة الحرارة إىل مايزيد عن 

 .الحد الخارجي املخلخل للغالف الجوي )exosphere"(اإلكسوسفري"

 

 خلية هاديل

يسيطر عىل دوران الهواء يف الغالف الجـوي لـألرض، فـالهواء الـساخن  تيار حمل قوي هي خلية هاديل

ثـم ينتقـل ناحيـة القطبـني إىل دوائـر عـرض )  ميل6.2( كم 10يزيد عن  عند خط االستواء يرتفع إىل ما

ًربد ويهبط إىل مـستوى سـطح البحـر مجـددا ثـم ينجـرف مـرة أخـرى نحـو خـط حيث ي 30-+/حوايل 

 .االستواء

ــضة  ــد درجــات الحــرارة املنخف ــاثف عن ــه نتيجــة التك ــد رطوبت ــة هــاديل إىل فق ــواء يف خلي ــل اله  ميي

ــر ــطح البح ــستوى س ــود إىل م ــا ويع ــواء جاف ــون اله ــسبب يك ــذ ال ــشاهقة، وله ــات ال ــد االرتفاع  ًعن
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ملساهمة يف تكون الصحاري حول املناطق املدارية، وباملثل مييل الهـواء البـارد  وهذا هو أحد العوامل ا

ًثم يسخن هناك فريتفع مجددا وهـذا  60-+/إىل الهبوط حول قطبي الكوكب ثم ينتقل إىل دوائر عرض 

الهـواء الهـابط يف خليـة هـاديل والـصاعد يف الخليـة ". الخلية القطبيـة" يشكل تيار دوران يعرف باسم 

خلية منتصف  بية يشكالن تيار حمل ثالث من تيارات الغالف الجوي بني التيارين السابقني يسمىالقط

 .60-+/إىل  30-+/ خلية فرييل الذي ميتد بن دائريت عرض أو )mid-latitude(خط العرض

 التيارات النفاثة

ي يف طبقـة رشقـأحزمـة مـن الهـواء عـايل الـرسعة يـدور حـول األرض يف اتجـاه  هـي التيارات النفاثـة

التيـارات النفاثـة القطبيـة والتيـارات النفاثـة تحـت -، وهناك تياران نفاثان أساسـيانالرتوبوسفري العليا

أثنـاء دوران األرض  و. نتيجة لقانون بقاء كمية التحرك الزاوية مـن الـديناميكا الدورانيـةهي و،املدارية

خـالل خليـة  تقـال الهـواء إىل القطبـنيينجرف الهواء عىل سطح األرض يف دائـرة عمالقـة لكـن أثنـاء ان

ًومتاما مثلام تزداد رسعة متزلج الجليـد مـن خـالل سـحب ذراعيـه . قطر الدوران يقل نصف فإن.هاديل

 الهواء نحو القطبني ويقل نصف قطر دورانه وبالتايل تزداد رسعته وتنتج تيـارات نفاثـة، وتأخـذ يتحرك

 اتجاهها 
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رات التي تطري نحو الرشق تستفيد من التيارات النفاثـة عـن طريـق والطائ. من تأثري كوروليسالرشقي 

 .للتقليل من زمن الطريان ومن الوقود املستخدم استخدامها كريح مساندة قوية

 الرياح التجارية

تيـارات هوائيـة عنـد  هـي الرياح التجاريـة

سطح األرض نتيجة خلية هـاديل وهـو تيـار 

ففي . حمل عمالق يحدث يف الغالف الجوي

خلية هاديل يتحرك الهواء نحو خط االستواء 

مبحاذاة سطح األرض لكـن تـأثري كـوروليس 

ً هذا التدفق املستقيم مكونا إنحرافيسبب 

هواء يتجه نحو خط االسـتواء مـن الـشامل 

الرشقي يف نصف الكرة الشاملية ونحو خط االسـتواء مـن الجنـوب الـرشقي يف نـصف الكـرة الجنـويب، 

ًياح التجارية؛ واملكان الذي تتقارب فيـه عنـد خـط االسـتواء يكـون حزامـا مـن الر هي وهذه التيارات

 . حيث تجرف خلية هاديل الرياح إىل دوائر عرض أعىل) doldrums"(الركود"الهواء الساكن ويعرف باسم 

 تؤدي اآللية نفـسها إىل تكـون ريـاح تعـرف 60 -+/ و30-+/و تحت خلية فريل  عند خطوط عرض بني 

ومـن الـشامل الغـريب يف ، ح الغربية والتي تهب من الجنوب الغريب يف نصف الكـرة الـشاميلباسم الريا

 الخاليا القطبيـة فتولـد ريـاح مـشابهة يف االتجاهـات املـضادة وتعـرف باسـم أما. نصف الكرة الجنويب

 .الرشقيات القطبية

 طبقة األوزون

 وسفري تـــسمى طبقـــةهنـــاك قـــرشة مـــن الغـــالف الجـــوي تقـــع أعـــىل األرض يف طبقـــة الـــسرتات
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 الثاليث، وهو جزيء مكـون مـن كسچنيً الذي يعرف أيضا باسم األ- طبقة غنية باألوزونهي األوزون، و

ًام يف جعل األرض كوكبا صـالحا للحيـاة عـن مهًويلعب األوزون دورا . ً مرتبطة معاكسچنيثالث ذرات أ ً ً

، ولوال طبقة األوزون الرتفعـت طريق امتصاص معظم الضوء فوق البنفسجي الضار القادم من الشمس

 .معدالت رسطان الجلد وإعتام عدسة العني

لقــد نــضبت طبقــة األوزون حــول األرض بــسبب تلــوث الهــواء يف شــكل غــازات تعــرف باســم 

. التـي تـستخدم كمـواد دافعـة يف الـرش بـالرذاذ ويف مـربدات الثالجـات )CFCs(الكلوروفلوروكربونات 

 الحـرة نيرتوچـنيشـوارد أكـسيد ال ع هـذه املـواد الكيميائيـة مكونـةاألشعة فوق البنفسجية تتفاعل مـ

)nitrogen oxide free radicals (مام أدي إىل تقليل سمك طبقة األوزون تقلـيًال  التي تفكك طبقة األوزون

ًوقـد أصـبح اسـتخدام الكلوروفلوروكربـون حاليـا ". ثقب األوزون"-ًخطريا فوق القارة القطبية الجنوبية

 عـىل الـرغم -معدالت نضوب طبقة األوزون أصبحت أبطأ نتيجة لهذا الحظر  أن يبدو و،ًعاملياًمحظورا 

 . عام100ًمحو هذه امللوثات من الغالف الجوي متاما قد يستغرق  أن من

 األيونوسفري

 والجـزء الـسفيل مـن طبقـة الرثموسـفري هـو مكـان تواجـد طبقـة، الجزء العلـوى مـن طبقـة امليزوسـفري

واأليونوسـفري . حيث تكون الذرات والجزيئات يف الغالف الجوي متأينة بسبب إشعاع الشمس األيونوسفري

الجـسيامت عاليـة الطاقـة القادمـة مـن الـشمس تـصطدم  أن هو الطبقة التي يتكون فيها الشفق، حيث

دة وطبقة األيونوسفري مفيـ بذرات وجزيئات الغاز املوجود يف الهواء الجوي لتشكل عروض الضوء املذهلة

فالغاز يف هـذه الطبقـة متـأين وبالتـايل يكـون موصـًال للكهربـاء ويـسلك سـلوك . ًأيضا يف االتصال العاملي

وهو ما ميكن استخدامه  نعكاسيف إمكانها جعل اإلشعاع الكهرومغناطييس يخضع لإل أن املعدن مام يعني

 .ثها عرب الكوكبيف ارتداد إشارات الراديو بني طبقة األيونوسفري واألرض مام يؤدي إىل ب

 آلني فان حزاما

ــا  ــان حزام ــارةف ــكل ت ــىل ش ــان ع ــام حزام ــني ه ــن ، آل ــة م ــة الطاق ــسيامت عالي ــن ج ــان م  مكون
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وهـذان الحزامـان يحتـضنان بعـضهام الـبعض، ويتكـون . الشمس يحتجزها املجال املغناطيـيس لـألرض

، فوق خط االستواء األريض) ميل 15500 و9500(كم  25000و كم 15000الحزام الخارجي، الذي ميتد ما بني 

كـم  5000 و كـم1000بينام الحزام الداخيل، الذي يقع ما بـني ، يف األساس من جسيامت من اإللكرتونات

 وقد تكهن بهام ألول مرة عامل الفيزيـاء الفلكيـة. تغلب فيه الربوتونات عالية الطاقة) ميل  3000 و600(

 عن طريق التفسري -1958ًل من اكتشفهام أيضا يف عام آلني، والذي كان أوفان چيمس  األمرييك الطبيب

وتحتاج األقامر الصناعية املارة خالل .  لناسا1الصحيح للبيانات التي عادت مع مركبة فضاء املستكشف 

 .الحزامني إىل تكوين الدروع ملنع اإلشعاعات من إتالف أجهزتها اإللكرتونية الحساسة

 الغالف املغناطييس

يف الفـضاء يف  وجال املغناطييس لألرض عند سطح الكوكب بل ميتد خالل الغالف الجويال يقف تأثري امل

االرتفاعات القريبة من سطح األرض عىل . فقاعة عمالقة من املغناطيسية تعرف باسم الغالف املغناطييس

ه املنطقـة ً تقريبا كروية يف هـذفهيً نصيبا من اسمها )magnetosphere()1(يكون لطبقة الغالف املغناطييس 

يتأثر شكل هذا الغالف بتـأثريين مـن ) ميل 37250( كم 60000لكن فيام بعد ذلك أي عىل ارتفاع حوايل 

هـذان التـأثريان يتـسببان يف سـحب الغـالف . الرياح الشمسية واملجال املغناطيـيس للـشمس: الشمس

يف الفـضاء بـني )  ميـل776700( مليـون كـم 1.25ًاملغناطييس خلف الكوكب مكونا ذيًال طويًال ميتد حتى 

ًوقد كان لهذا الغالف دورا حاسام يف ظهـور الحيـاة عـىل سـطح الكوكـب فقـد عمـل كـدرع . الكواكب ً

 .ًلحامية السطح من الجسيامت اإلشعاعية املشحونة كهربيا القادمة من الفضاء

 

 

 

                                                 
 . يف اإلنجليزية كرة تعنيsphereكلمة  ) 1(
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 األرصاد الجوية

 الرياح 

العلـامء الـذين يقومـون بدراسـة طقـس  -هو املصطلح الذي يطلقـه علـامء األرصـاد" الرياح"مصطلح 

وعىل الـرغم مـن وجـود أمنـاط مؤكـدة .  عىل حركة تكتالت كبرية من الهواء عرب سطح الكوكب-األرض

معظم الريـاح الجويـة التـي نواجههـا  أن وراسخة من الرياح مثل التيارات النفاثة، والرياح التجارية إال

ًيوما بعد يوم تكون أقل توقعا  يتدفق هواء -بسبب االختالفات يف ضغط الغالف الجويتحدث الرياح . ً

واالختالفـات يف الـضغط . ًاملناطق ذات الضغط املرتفع إىل املناطق التي يكـون ضـغطها أكـرث انخفاضـا

تحركات الهواء إىل أعىل تقلل من الـضغط املـؤثر عـىل األرض الدافئـة -نفسها ترجع إىل تأثريات حرارية

.  يؤدي رسيـان الهـواء البـارد إىل أسـفل إىل تكـون منـاطق مرتفعـة الـضغطمقارنة بالبحر البارد، بينام

 ولهـذا - تتلقاها األرض من الـشمسالتيوبهذه الطريقة تدار أنظمة الرياح األرضية عن طريق الحرارة 

وتقـاس . السبب يكون توليد الكهرباء باستخدام الرياح شكل غري مبارش من أشـكال الطاقـة الشمـسية

 ميـل يف 1.2=س/ كـم1.9= عقـدة1(ًطبًقا ملقياس بيفورت اعتامدا عىل رسعتها يف العقدة رسعات الرياح 

 ). الساعة

 جبهات الطقس

ً رأينا جميعا تلك الخطوط من املثلثـات وأنسبق 

الزرقــاء، وأنــصاف الــدوائر الحمــراء عــىل خــرائط 

الطقس عىل شاشة التلفاز، والتي تشري إىل جبهات 

ًمتامـا  هـي هـة البـاردةالجب. باردة وجبهات دافئة

مبعنى الكلمة حافة لحجـم كبـري مـن هـواء بـارد 

مقرتب؛ وصوله سيؤدي إىل هطول أمطـار ألن الهـواء الرطـب الـدافئ سيتـصاعد فـوق كتلـة الهـواء البـارد 

ًوستتكثف رطوبته لتكوين سحب، وأحيانا قد تحدث عواصف رعديـة، ومبجـرد وصـول جبهـة بـاردة فإنهـا 

 حافة كتلة مندفعة من هواء درجـة حرارتـه هي وباملثل، الجبهة الدافئة.  مرتفعتجلب معها منطقة ضغط
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ًورطوبته أعىل نسبيا؛ وغالبا ما تجلب سقوط أمطار قليلة، لكن ليس بنفس . حدة مرورها بجبهة بـاردة ً

ًأحيانا تسبق جبهة دافئة جبهة باردة ، ومـن ناحيـة أخـرى، عنـد "الجبهـة املغلقـة" ويعرف ذلك باسم -ً

 تـسمى الجبهـة - بحيـث ال تـصل أي مـنهام إىل األرض-باردة ودافئـة لهـام نفـس القـوة قي جبهتنيتال

 ".جبهة مستقرة"الناتجة 

 السحب

 

 أساسـية هيو. تعرف الكتل املنتفخة من قطرات املاء الصغرية يف ساموات كوكب األرض باسم السحب

َلظواهر الطقس األخرى مثل سقوط األمطار والربد، والثلوج  املياه املوجودة يف السحابة تشتت وتبعـرث .َ

أشعة الشمس املارة خاللها، ويكون هذا التأثري طفيف يف السحب الصغرية املخلخلـة، وتظهـر الـسحب 

متـتص نـسبة أكـرب مـن الـضوء فتظهـر - محملة باملـاء-ًبيضاء ورقيقة لكن السحب األكرب كثافة وسمكا 

 . حتى سوداءأورمادية 
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 18 كـم إىل 3مـابني  تضم السحب املرتفعـة) أ(العائلة ). انظر الرسم(ربعة عائالت تنقسم السحب إىل أ

، وتـضم هـذه العائلـة ًاعـتامدا عـىل دوائـر العـرض).AGL(فـوق املـستوى األريض )  ميـل11 إىل 2(كم 

 الـسحب أمـا.  )Cirrostratus(الـسحاب الطبـاقي املرتفـع  و، ).Cirrus)(القـزع(السحاب الرقيـق املرتفـع 

فوق املـستوى ) ميل 5 ميل حتى 1.25( كم 8 كم إىل 2وتتوزع بني ارتفاعي ) ب(ُتوسطة تكون العائلة امل

الــسحاب  و،)Altostratus( الــسحاب الطبــاقي املتوســط هــي ًاألريض، وتــضم ســحبا عــىل شــكل صــفائح

 مثـل)  ميـل1.25( كـم 2 السحب املنخفضة فتتواجد حتـى ارتفـاع أما.  ).Altocumulus(الركامي املتوسط

والتي تشكل العائلة ) Cumulus(السحاب الركامي املنخفض  السحب البيضاء املنتفخة التي يطلق عليها

   ً غالبـا الركـام املـزين-التي تتكون عىل ارتفاعات عديـدة )د(ً، وأخريا هناك سحب رأسية من العائلة )ج(

)Cumulonimbus( علـم "لعلميـة للـسحب اسـم ويطلق عـىل الدراسـة ا.  الذي يكون عىل وشك اإلمطار

 ".السحب

 هطول األمطار

 الـسحاب املـزين الطبقـي بقـدر يكفـي لتكثـف القطـرات أوعندما تنخفض درجة حرارة الركـام املـزين 

، ويـشري علـامء األرصـاد إىل هـذه .وتحولها إىل مياه يف الحالة الـسائلة تكـون النتيجـة هطـول األمطـار

 يجــب مراعــاة عــدم الخلــط بينــه وبــني الرتســيب الكيميــايئ -) precipitation(العمليــة باســم الهطــول 

)chemical precipitation(- .أوج العملية التي بواسطتها تتبخـر امليـاه هياألمطار جزء من دورة املياه، و 

 .أمطار وبذلك تتكرر العملية ئةهيًمن املحيطات لتكون السحب ثم تسقط مجددا إىل األرض عىل 

لحدوث يف املناطق منخفضة الضغط ألن الضغط الجوي املنخفض يرجع سببه مييل هطول األمطار إىل ا

إىل ارتفاع التيارات الحرارية التي تسحب الهواء من سطح الكوكب، وتحمل التيارات الهواء الرطـب إىل 

ئـة هيمام يسمح بتكثف الرطوبـة وهطولهـا عـىل  ارتفاعات كبرية حيث تكون درجة الحرارة منخفضة

ميكنهـا التـسبب يف قلـة  كون هناك فرتات طويلة من الضغط العايل تسود منطقـة مـاأمطار، وعندما ت

 . حدوث جفافأوهطول األمطار 
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َالثلج والربد َ 

ًدرجات الحرارة املنخفضة انخفاضا شديدا تؤدي إىل تكثف الرطوبة املوجودة يف السحب ليس إىل مياه  ً

َئة بردهييف الحالة السائلة بل إىل جليد متجمد عىل  عنـدما تحمـل تيـارات الهـواء   وثلج، وهذا يحدثَ

املاء يف سحابة ما إىل املستويات التي تكون فيهـا درجـة  املتحركة إىل أعىل يف املناطق منخفضة الضغط

الظـروف البـاردة الـشتوية هـذه  حرارة الهواء منخفضة مبا يكفي لتجمـد البخـار والقطـرات، وتـساعد

وعندما يكرب جسيم الثلج مبحاذاة . يحدث عنده هذا التجمد أن ن تقلل االرتفاع الذي ميكفهيالعملية 

 النقطة التي ميكن لتيار الهواء املتصاعد دعمها فيها تسقط إىل األرض تحت تأثري وزنها

َيتكون الثلج والربد بطريقتني مختلفتني قليًال، فالثلج يتكون أثناء منو بلورة الجليـد مبـارشة مـن البخـار  َ

رقائق ثلجية رقيقة لكـن عنـدما تتكثـف قطـرات املـاء الـسائل  لتكوين يف السحابةوالقطرات الصغرية 

َالكبرية أوًال ثم تتجمد ينتج الربد َحبات الربد ميكن.َ  سم وتزن ما 15ًتكون مميتة فأحيانا يكون عرضها  أن َ

 . يزيد عن كيلو جرام

 الضباب

تشبه السحابة، ويتكون بتربيد   والتيالضباب هو كتلة من قطرات املاء التي تتكون عند مستوى األرض

 وتختلف نقطة - درجة الحرارة التي تحتاجها الرطوبة للتكثف-"نقطة الندى"درجات تحت  الهواء عدة

الندى باختالف رطوبة الهواء، فالهواء عايل الرطوبة يكون له القدرة عىل تكوين الـضباب عنـد درجـات 

وعندما يتكون الضباب تتجمع قطرات الرطوبة حول . ذلكأكرث من قدرة الهواء الجاف عىل  حرارة أعىل

 . عادة جسيامت من الرتاب واألقذار املوجودة يف الهواءهي و-"نواة التكثف"ما يسمى 

هناك مناخات يف بعض املناطق حول العامل تجعل مـن هـذه املنـاطق عرضـة بـشكل خـاص إىل ظهـور 

ء البارد الذي يهب من املحيط الهـادئ عـىل الضباب، وأحدها خليج سان فرانسيسكو حيث يعمل الهوا

 .الدوار ًتربيد الهواء يف الخليج إىل نقطة الندى مكونا ضفاف من الضباب السميك
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 الربق

 إىل سـحابة عاصـفة أخـرى أو -الربق هو تفريغ مفاجئ للكهرباء من سـحابة عاصـفة إىل سـطح األرض

 تقوم بتـسخني الهـواء يف املنـاطق فهية، رضب الربق عملية عنيفة للغاي. تحمل شحنة كهربية معاكسة

بينام ميكـن ) تهي فهرن54000( درجة مئوية 30000املجاورة مبارشة إىل درجات حرارة تصل إىل أعىل من 

ويحدث الربق ألن الجوانب . تصل إىل عرشات اآلالف من األمبريات أن للتيارات الكهربية املرتبطة بذلك

ويحـدث .  سـالبة مـام يـدفع بالـشحنات املوجبـة إىل األرضالسفلية من السحب تكون حاملة لـشحنة

متتـد مـن ) موصـل للكهربـاء( وهـو عبـارة قنـاة مـن هـواء متـآين -تفريغ الربق من خالل تكون قائـد

ملتـو، وكاسـتجابة لـذلك، يبـدأ القـواد األصـغر يف  السحابة الرعدية وحتى سطح األرض يف مسار ثعباين

عندما يلتقي قائد أريض بقائـد سـحايب تتـدفق .  عىل سطح األرضالزحف إىل أعىل من النقط املوجودة

 وتبعث بـوميض مبهـر مـن الـضوء -"الرضبة الرجعية" وتسمى -الشحنة برسعة من األرض إىل السحابة

 .هائل من الطاقة الصوتية والذي نسمعه متمثال يف قصف الرعد ًمصحوبا بتفريغ

 ظاهرة النينو

 املحيط الهادئ وتتدفق نحو الساحل الغريب ألمريكـا، ويتـسبب كل بضع سنوات تفيض مياه دافئة من

الضغط املنخفض الناتج عن التيارات الحرارية املتصاعدة من هـذه امليـاه يف زيـادة هطـول األمطـار يف 

 ". النينو"ظاهرة تعرف باسم ظاهرة 

 لهـادئ نحـو أسـرتاليايف الظروف الطبيعية، تدفع الرياح التجارية املاء يف اتجاهات غربية عرب املحـيط ا

 حيث تكون درجات حرارة البحر بطبيعتها مرتفعة، وهذا يجعـل مـستويات البحـر هنـاك -إندونيسياو

النينو، تخفف الريـاح  أعىل ببضع العرشات من السنتيمرتات لكن خالل السنة التي تحدث فيها ظاهرة

 -ًنا ضغط جوي منخفض عىل األمريكتنيالتجارية من رسعتها مام يتيح للامء الدافئ التدفق عكس االتجاه مكو

ويف الــسنوات الفاصــلة بــني حــدوث هــذه الظــاهرة يــنعكس . وضــغط عــال عنــد الحافــة الغربيــة للمحــيط

  الـضغط املـنخفض يحـدث يف الجانـب الغـريب مـن املحـيط الهـادئ والـضغط العـال يكـون أن الوضع،مبعنى
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ويطلق عـىل الـدورة بأكملهـا اسـم الـرتدد ". ناالني" ً وهو ما يسمى أحيانا باسم -عند الجوانب الرشقية

الـرتدد األطلنطـي "وهناك ظاهرة مناظرة لهذه الظاهرة تحدث يف نصف الكرة الشاميل تسمى . الجنويب

 ".الشاميل

 التنبؤ بالطقس

التنبؤ بالطقس هو العلم الذي يستخدم بيانـات األحـوال الحاليـة للطقـس باإلضـافة إىل منـاذج سـلوك 

 وتقـوم محطـات الرصـد. دف محاولة التنبؤ باألحوال الجوية خالل عدة أيـام قادمـةأنظمة الطقس به

األقامر الصناعية للطقس بأخذ قراءات الكميات املختلفة مثل درجة الحرارة، ورسعة الرياح، والـضغط و

 اتتعالج البيانـ  آالت حوسبة موازية-ُالجوي، والرطوبة، وتقدم هذه البيانات إىل أجهزة كمبيوتر فائقة

 أن كفاءة هذه العملية محدودة بحقيقة أن ًمن أجل الحصول عىل النواتج املستقبلية األرجح حدوثا إال

 -الطقس يخضع لنظرية الفوىض مام يجعل الحصول عىل تنبؤات موثوقة ألكرث من أيام معدودة قادمـة

ً أمرا صعبا للغاية- رمبا أقل من ذلك أو النقـل  ولزراعة، والطـريان،ل التنبؤ بالطقس ميثل أهمية حاسمة. ً

 .البحري والجيش

 ايجلولجيوعلم ا

 الصخور امللتهبة

صـخور ناريـة، :  الصخور إىل ثالثـة أنـواع- العلامء الذين يدرسون تكون الصخور-يصنف علامء الصخور

املـادة املنـصهرة - يف األساس صـهارة متـصلبةفهي الصخور النارية أما. وصخور رسوبية وصخور متحولة

 بعــث مــن األجــزاء الداخليــة لــألرض أثنــاء االنفجــارات الربكانيــة، وعنــد الــصدوع املتباعــدة يف التــي تن

 هـي املندسـة وأوالـصخور الجوفيـة : وهناك ثالث فئات مختلفة من الصخور الناريـة. القرشة األرضية

 تلك الصخور التي تتكون من الصهارة التي تجمدت تحـت األرض ثـم انـدفعت إىل األعـىل مـن خـالل 

 االنبثاقيـة أوالـصخور الربكانيـة  و. الجرانيت هو أحد األمثلة عـىل ذلـك-ئة نتوء صخريهيالقرشة عىل 

  - تلــك التــي تتكــون عــىل الــسطح مــن الــصهارة التــي انــدفعت إىل الــسطح يف حالتهــا الــسائلةهــيو
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 فهـي،  صخور تحت السطحية فتقع يف منتصف املـسافة بـني الفئتـنيأما. البازلت مثال عىل هذه الفئة

 صـخر األنـديزيت األسـود مـن -تتصلب عند أعامق ضحلة مكونة نتوءات صخرية أصغر عنـد الـسطح

 .الصخور تحت السطحية

 الصخور الرسوبية

 حتى مئات املاليـني أوتعرف املعادن التي تشكلت من طبقات الطمي التي ترسبت وضغطت لعرشات 

الصخور :  ثالثةرئيسةالنارية تنقسم إىل فئات من السنني باسم الصخور الرسوبية، وشأنها شأن الصخور 

 - السحق ثم ترسبت مرة أخـرىأوالفتاتية التي تتكون من جسيامت من صخور أخرى تعرضت للتآكل 

الحجر الرميل هو أحد أمثلة ذلك، ومن ناحية أخرى هناك صخور رسـوبية كيميائيـة مكونـة الرواسـب 

ائية، فعـىل سـبيل املثـال، يتكـون صـخر الجـبس الرسـويب املتكونة يف املاء نتيجة هطول األمطار الكيمي

 رمبا أثناء تبخر بعض املاء مـام يـؤدي إىل زيـادة -املحلول عندما ترتك جسيامت من كربيتات الكالسيوم

 الصخور الرسوبية العضوية فتتكون من بقايا النباتات والكائنات الحيـة، ومـن أمثلـة أما. تركيز املحلول

اكل العظميـة للـشعاب املرجانيـة واملخلوقـات البحريـة هيلذي تكون من بقايا الا(ذلك، الحجر الجريي 

 ). املتكون من البقايا املضغوطة لنباتات ميتة منذ فرتة طويلة(، والفحم )األخرى

 الصخور املتحولة

  بنيتهـا بفعـل أومصطلح يـستخدم لإلشـارة إىل املعـادن التـي غـريت مـن خواصـها " الصخور املتحولة"

 تحـول املالمـسة، والتحـول النطـاقي،: وهناك ثالث آليات لتكون هذه الصخور. حرارة والضغطدرجة ال

يحدث تحول املالمسة عندما تخرتق قناة متصاعدة من الصهارة طبقة من الـصخور . التحول التهشميو

 هـا يف الصخور الرسـوبية وتـسبب إعـادة تبلور الرسوبية يف القرشة األرضية، حيث تنترش حرارة الصهارة

ينـتج الرخـام، وبيـنام  عندما ترتفع الصهارة وتخـرتق الحجـر الجـريي يف شكل جديد؛ عىل سبيل املثال،

 ،ًيكون تحول املالمسة محدودا بنطاق معـني، التحـول النطـاقي يـؤثر عـىل نطـاق واسـع، ومثـال ذلـك

امق مـن عنام يتسبب وزن الطبقات العميقة من الرواسـب يف جعـل املـستويات األقـل تهـبط إىل أعـ 
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العملية التي يتحول فيهـا الـصخر الطينـي إىل صـخر  هي تتبلور من جديد، وتلك وأكرث سخونة القرشة

يحـدث عنـد مواضـع التقـاء الـصفائح  و التحول التهـشمي فيحـدث عنـد خطـوط الـصدعأما. اإلردواز

 .التكتونية، ويتسبب ضغط السحق يف جعل الصخر يغري من شكله

 دورة الصخور

خور العالقــة املتبادلــة بــني تــصف دورة الــص

الصخور النارية والصخور الرسوبية والـصخور 

 شبه أوتبدأ الدورة بالصهارة املائعة . املتحولة

املائعة، والتي تتصلب مكونة الصخور النارية 

 االنـصهار متحولـة أماوالتي ميكنها بعد ذلك 

 التحول بفعل درجـة أوإىل صهارة مرة أخرى 

 أو، ر متحولــةالحــرارة والــضغط إىل صــخو

تتعرض للتعريـة وتتحلـل إىل جـسيامت يـتم 

تتحلـل وتتعـرض للتعريـة  أن الصخور الرسوبية بدورها ميكـن. ًترسيبها وضغطها لتكون صخورا رسوبية

ًمجددا لتشكل صخورا رسوبية جديدة،  عـىل سـبيل املثـال، عـن (تنصهر مكونة صهارة تارة أخرى أن أوً

 الـصخور أمـا. ًتنـضغط وتـسخن مكونـة صـخورا متحولـة أن أو، )طريق االندساس عند صدع متقـارب

تنـصهر  أن أوًتتعرض للتعرية لتكون صـخورا رسـوبية  أن أما -تسلك أحد مسارين أن املتحولة فيمكنها

 . مرة أخرى متحولة إىل صهارة

ًكمية املياه املوجودة يف مناخ األرض حاليا دورا هاما يف دورة الصخور، فاملياه ً وم بتعريـة التـي تقـ هـي ً

الصخور لتشكل جسيامت رسوبية جديدة، وتساعد يف الرتسيب التدريجي لهـذه الجـسيامت وضـغطها 

 .ًلتكون صخورا جديدة
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 الرتبة

يف معظم مناطق تكتالت اليابسة الطبيعية عىل سطح كوكب األرض تكون الطبقة العليـا مكونـة لـيس 

مـواد عـضوية،  ومن صخور تعرضت للتعرية خليط هي و-ًفقط من الصخور البحتة بل أيضا من الرتبة

ويعتمد الرتكيب الكيميايئ للرتبة عىل املنطقة املحيطة، كمية املعادن التـي بهـا، ومناخهـا، . وماء وهواء

الرتبة الطينية حبيباتها دقيقة وثقيلـة . الطني والرمل والطمي: وتنقسم الرتبة بشكل عام إىل ثالثة أنواع

ية فلها حبيبات أكرب وقابليتها للتامسك مع بعضها البعض قليلة، ولكنها أكـرث  الرتبة الرملأماومتامسكة، 

 .الطينية والرملية  تربة الطمي فمكوناتها تقف عىل قدم املساواة بنيأماعرضة لتعرية الرياح 

، وتختلـف أعامقهـا "آفـاق الرتبـة"  تعرف باسـم رئيسةا الرتبة إىل أربع طبقات چيولوچييقسم علامء ال

يحتوي عىل املعادن باإلضافة إىل قدر كبري من املادة العضوية ) األفق أ(الرتبة السطحية .ات كبريةاختالف

" الـصخر األم"هو ) ج(واألفق . ذات مكونات عضوية مهملة) ب(واألفق املتوسط . مثل جذور النباتات

عض التقسيامت تضم وب. وهو الطبقة السفىل) د(الذي تكون منه املحتوى املعدين للرتبة، وتحته األفق 

 . يصف طبقة املخلفات العضوية فوق الرتبة السطحية)1()ع(أفق علوي  ًأيضا

 علم املعادن

علم البلورات، وكيمياء املواد لتقوم  ، وهذه الدراسة تستخدم مناحي.هو دراسة بنية الصخور وكيميائها

كثافتهــا ومكوناتهــا  وتهــاًالــصخور املوجــودة تبعــا ملجموعــة مــن املعــايري مثــل صــالبتها، وقو بتــصنيف

 املجلـس املـنظم لهـذا املجـال -تعرفت الجمعية الدولية للمعادن. ترتيب ذراتها وجزيئاتها والكيميائية

 . ساللة مختلفة من املعادن4000 عىل أكرث من -ًعامليا

 الطبقات علم

ـــسحيق ســـجالً  ـــزمن ال ـــة خـــالل دهـــور ال ـــة املتكون ـــصخور املرتســـبة والناري ـــشكل طبقـــات ال  ت

                                                 
 )Organic(نسبة إىل ) O(نسبة إىل عضوية، ويقابلها يف اإلنجليزية ) ع( ) 1(
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يكشف كل يشء من مناخ كوكبنا يف املايض وحتى الكائنات التي سبقت لهـا   لألرضچيولوچيتاريخ اللل

فحـص سـجل طبقـات األرض يف املواقـع حـول  اچيولوچيـالحياة عىل سطح األرض، فباستطاعة علامء ال

  عـىل سـبيل-إىل كشف مـساحة عرضـية مـن الـصخور املرتاكمـة العامل التي أدت تحركات اليابسة فيها

 .مقدمة جرف املثال

يكشف تحليل طبقات الصخور املختلفة عن املعادن املوجودة، وعام إذا كانت رواسبها تكونت يف املـاء أم 

الهواء، وعن املكونات الكيميائية للغالف الجوي يف هذا الوقـت، وعـن شـكل تـراص املجـال املغناطيـيس، 

الكـشف عـن ذلـك مـن خـالل استكـشاف  ويـتم -وعن سالالت النبات والحيوانـات التـي سـكنت عاملنـا

الحفريات، ويستطيع العلامء تحديد تواريخ الطبقـات املختلفـة ومـا يجـدوه داخـل هـذه الطبقـات عـن 

 تـأريخ الكربـون هـو أحـد أمثلـة -طريق قياس وفرة العنارص املشعة املختلفة والتـي تتحلـل مـع الوقـت

 -ً أيـضا اضـطرابات تطـور الحيـاة وانقطاعاتـهويظهر يف السجل الطبقي ".تحليل النظائر"التحليل املسمى 

 رئيـسةئة انخفاضات يف أعداد الحفريات املوافقة لرتسيبات الرماد املطابقة لالنفجارات الربكانيـة الهيعىل 

 .والتي تشري إىل التأثري الكوين الكاريث) مثل اإليريديوم ( حتى ترسيبات عنارص غري أرضية أو

 ةيجيولوجالخرائط ال

تبـني تـضاريس األرض يقـوم علـامء  )relief maps( يقـوم املـساحون برسـم خـرائط مجـسمة ًمتامـا كـام

ا كذلك بإنشاء خرائط توضح معدل املعادن التي فيها األرايض اليابـسة للكوكـب، وتـستخدم چيولوچيال

اإلشارة إىل تشكل سـطح الكوكـب تـستخدم هـذه  ًخطوط الكانتور مجددا لكن بدًال من استخدامها يف

ة باإلضافة إىل توضيح سـمك چيولوچييف توضيح االختالفات يف املحتوى املعدين لطبقات الطبقية الاملرة 

الطبقات، وميكن أيضا بيان ميل طبقات الصخور املختلفة باستخدام يشء متفق عليه يف رسـم الخـرائط 

هـا مـستوى ويحدد الخط املستقيم عـىل الخريطـة األمـاكن التـي يتقـاطع في". املرضب وامليل"أال وهو 

يـشري إىل   الخط املستقيم الذي يصنع زاوية قامئة مع الخط األولأماطبقة الصخر مع املستوى األفقي، 

 .ًاالتجاه املائل إىل أسفل، والرقم يعطي امليل عىل األفقي مقاسا بالدرجات
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 الحفريات

يـتم تحنيطهـا  أن ُميكن لبقايا الكائنـات الحيـة التـي تحتجـز خـالل تكـون الـصخور الرسـوبية القدميـة

ويف أغلب الحفريات تتحـول أجـسام الكائنـات إىل أحجـار . ئة حفرياتهيًبتفاصيلها الدقيقة غالبا عىل 

والـذي فيـه تتـدفق امليـاه الغنيـة باملعـادن داخـل " التعـدن"وذلك بعدة طرق تسمى إحـداها باسـم 

عـضوية إىل صـخر، وبـدًال مـن ًتجاويف الكائن الحي وخباياه وترسب معادنها تدريجيا لتحول املـادة ال

ًتاركة بصمة دقيقة لجسمها، وأحيانا تتمكن املياه الغنية باملعادن املتدفقة خـالل هـذه  ذلك قد تتحلل

 .حشوات من الكائن الحي البصامت من تكوين

من أقدم الحفريات التي متت استعادتها تشكالت الصخور الرسوبية املغطاة بامليكروبات والتـي تعـرف 

 مليار 2.7والتي تنمو يف مياه املحيط الضحلة، ويرجع أقدم حفرياتها إىل أكرث من " اه األنسجةأشب"باسم

مكونـة مـن صـخور ؛ فأجـسام  وليست كل أالحفريـات بالـرضورة.  ترجع إىل الدهر األريك-سنة مضت

يف  فوظةالحيوانات الضخمة مثل املاموث املتجمدة يف جليد املنطقة القطبية الشاملية، والحرشات املح

 . أنواع من الحفرياتأنهاتصنف عىل ) وهو نفسه شجرة حفرية من الراتنج(العنرب القديم 
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 علم املناخ

 تلوث الهواء

قـد تكـون . من املشاكل املتزايدة يف العرص الـصناعي إطـالق املـواد الـضارة للبيئـة إىل الغـالف الجـوي

، وقـد )التي تسببت يف إتالف طبقى األوزونمثل غازات الكلوروفلوركربونات (ملوثات الهواء كيميائية 

، وقـد تكـون )مثل غاز امليثان الذي ينتج من تحلل الفضالت العضوية، والرصف الـصحي(تكون حيوية 

رمبا يكون أسـوأ مـصدر ).  سبب اإلعتام العامليأنهامثل البقع الضئيلة من املواد التي يعتقد (جسيمية 

د الحفري مثل الفحم والبرتول الذي ينتج عنه غاز ثـاين أكيـد  الوقوإحرتاقمن مصادر تلوث الهواء هو 

تزيد من اإلعتام العاملي، وينتج عنـه  الكربون املساهم يف االحتباس الحراري، وينتج عنه مواد جسيمية

ً التي تدمر طبقة األوزون وتسبب ضبابا كيميائيا، وينتج عنه كذلك مركبات الكربيت نيرتوچنيأكاسيد ال ً

املبيـدات الزراعيـة، : هنـاك أنـواع شـتى أخـرى مـن تلـوث الهـواء منهـا. ًمطـارا حمـضيةالتي تسبب أ

 .واالنفجارات الربكانية، وأبخرة املذيبات

 املطر الحميض

 باسـم األمطـار الحامـضية، -5.6حوايل  -ي املعتاد لألمطار هيدروچينتعرف األمطار التي تقل عن األس ال

 التـي نيرتوچـنيثل ثاين أكـسيد الكربـون، والكربيـت، وأكاسـيد ال نتيجة للمركبات امللوثة للهواء مهيو

وهـذا النـوع مـن التلـوث . تتفاعل مع بخار املاء يف الغالف الجوي مام يؤدي إىل زيـادة حمـضية املـاء

تتـسبب األمطـار الحمـضية يف تعريـة املبـاين، .  بفعل االنفجارات الربكانيـةأو بفعل اإلنسان أمايحدث 

 مـام يـؤدي إىل نفـوق األسـامك الـذي يـؤثر -ر والنباتات األخرى، وتسميم البحـرياتوإعاقة منو األشجا

: وبفـضل اإلجـراءات مثـل .بدوره عىل الطيور املائية والكائنات األخرى التي تعلوها يف سلـسلة الغـذاء

اعة ، ووضع القيود عـىل الـصننيرتوچنياملحوالت الحفازة إىل السيارات لتقليل انبعاثات أكاسيد ال إضافة

 .يبدو أحد نجاحات علم املناخ ًأصبح التحكم يف املطر الحميض حاليا عىل ما
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 تأثري الصوبات الزراعية 

 الـذي يـسبب االحتبـاس الحـراري -تتمركز املخاوف الحالية من تغري املناخ حول تأثري الـصوبات الزراعيـة

ًالذي يجعل كوكبنا أكرث دفئا عاما بعد عام، وهو يحدث بسبب وجـود غـا زات يف الغـالف الجـوي تحتجـز ً

إذا . ًجزءا من اإلشعاعات الحرارية تحت الحمراء ومتنعها من اإلشعاع خارج سـطح األرض لتربيـد الكوكـب

 سـوف ألنها -وصل اإلشعاع من الشمس ببساطة باألطوال املوجية لألشعة تحت الحمراء ملا ظهرت مشكلة

ا من الخروج منه، لكن ضوء الشمس له مدى مـن متنع من الدخول إىل الغالف الجوي بنفس مقدار منعه

األطوال املوجية مير بعضها مبارشة من خالل الغالف الجوي ومتتصه األرض مبـارشة مـام يـؤدي إىل ارتفـاع 

ًدرجة حرارتها ويؤدي ذلك بدوره إىل انبعاث اإلشعاع مجددا عىل شكل أشعة تحت حمراء إضـافية والتـي 

غاز ثاين أكسيد الكربون هـو الغـاز مـن صـنع اإلنـسان الرئيـيس . كبتحتبس وتزيد من درجة حرارة الكو

 . الوقودي الحفري مثل الفحم والبرتولإحرتاقًالحابس للحرارة وتنتج منه أحجام كبرية يوميا نتيجة 

 التغري املناخي

لحايل ما بني الوقت ا أن ا مباساتشوستس إىلتكنولوچي التي قام بها علامء يف معهد ال2009تشري تقديرات 

 -)تهيـ فهرن9(درجـات مئويـة  5ًسوف يرتفع متوسط درجات الحرارة عامليا مبـا يزيـد عـن  2095 وعام

وإذا . التي يسببها البرش) CO2( نتيجة تأثري الصوبات الزراعية الذي تدفع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

ع كـاريث يف مـستوى سـطح أتيح لتلك االحتباسات الحرارية املأساوية الحدوث فـسوف تـؤدي إىل ارتفـا

التـأثريات . األعاصري والبحر، والجفاف، واملجاعات، وسوف تتسبب يف تكرار حدوث العواصف الشديدة

  .ًالسابقة مضافا إليها ارتفاع الحرارة املسبب لها تعرف مجتمعة باسم التغري املناخي

 وهو رسم بياين يوضح كيف -"ويكعصا اله" يتلخص الدليل عىل التغري املناخي يف الرسم البياين املسمى 

ِتغريت درجات حرارة العامل خالل مئات وآالف السنني املاضية، وقد رسم من مـصادر متعـددة، وهنـاك  ُ

يف ) CO2(  عندما بدأت أوىل انبعاثات ثـاين أكـسيد الكربـون-ارتفاع ملحوظ عند بداية العرص الصناعي

 .الظهور
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 ارتفاع مستوى سطح البحر

ًيكون ارتفاع مستوى سطح البحر واحـدا مـن أكـرث اآلثـار املـدمرة لتغـري املنـاخ، وتـشري   أنمن املتوقع

بحلـول )  قـدم 7 إىل 3(مـرت  2 ومـرت 1مقدار االرتفاع األرجح هو االرتفاع مـا بـني  أن الحسابات األخرية

 يـؤثر وأن مليـون فـرد، 45يكفي إلغراق أراض يقطنهـا  أن نهاية هذا القرن، ومن شأن ارتفاع مرت واحد

رايض الزراعية ومـصادر امليـاه عىل وجود املزيد من املليارات بسبب التلوث الذي تسببه مياه البحر لأل

ًيحدث ارتفاع مستوى سطح البحر أساسا نتيجة ذوبان الجليد القطبـي نتيجـة ارتفـاع درجـات . العذبة

هناك ما يكفي مـن الجليـد يف العـامل و. ً التمدد الحراري للامء نفسه فيلعب دورا أقلأماًالحرارة عامليا؛ 

مستويات ارتفاع درجات الحرارة املتنبـأ بهـا  أن  إال-) ياردة77( مرت 70لرفع مستوى سطح البحر مبقدار 

ًحاليا عىل األرجح لن تتمكن من إذابته جميعا ليس العامل النامي فقط هو الذي يعاين من خطر ارتفاع . ً

وقـد . ًأيضا مـدن عظمـى يف الغـرب مبـا فيهـا لنـدن ونيويـورك فالفيضان يهدد -مستويات سطح البحر

األمـم قـد تـدخل  أن تحدث أزمة الجئني بسبب تدافع النجاة املرشدين نحو أراض أعىل بل من املتوقع

 .يف حروب للحصول عىل الطعام واملأوى

 اإلعتام العاملي

مـن خـالل تـأثري معظم العامل يشعر بالحنق تجاه ازدياد درجـة حـرارة الكوكـب  أن يف حني

من العلامء بـالقلق  ًاالحتباس الحراري الذي يسببه تأثري الصوبات الزراعية يشعر فريق آخر

  بيــنام يتعامــل االحتبــاس. ًحيــال يشء يبــدو وكأنــه العكــس متامــا أال وهــو اإلعتــام العــاملي
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ت تحت الحمـراء ئة غازات الصوبات الزراعية التي تحتجز اإلشعاعاهيالحراري مع تأثريات التلوث عىل 

 التـي - مثـل الرمـاد والـسناج-وتزيد من درجة حرارة الكوكب يهتم اإلعتام العاملي بالجسيامت الصلبة

 .تقلل من كمية اإلشعاعات التي تصل إىل سطح الكوكب

لكنه يأيت مبجموعة كبرية من املشاكل للكوكب، فعلـامء  قد يبدو اإلعتام العاملي حًال لالحتباس الحراري

 يقلـل مـن درجـات -لإلعتام العاملي تأثري مربد عىل نـصف الكـرة األرضـية الـشاميل أن يعتقدوناملناخ 

ًلهذا تأثريا كبريا عىل أفريقيا،  أن حرارة اليابسة واملحيط وبالتايل يقلل من هطول األمطار، ويقول الخرباء ً

 .فهو يساهم يف الجفاف الذي اجتاح القارة أثناء فرتة الثامنينيات

 لجليديةالعصور ا

 العـامل فـيام يـسمى انغـامسًمتر األرض بشكل متقطع بعصور تقل فيها درجات الحـرارة كثـريا مـسببة 

هنـاك أربعـة عـصور جليديـة خـالل تـاريخ األرض . والذي خالله يتجمد معظم السطح" عرص جليدي"

 430-460مليـون سـنة مـضت،  630-850 مليار سنة مضت، و2.1-2.4: ، وقد حدثت يف الفرتاتچيولوچيال

 الفـرتة الثانيـة هـي  سنة مضت، وكان أقىس تلك الفرتات10000 مليون وحتى 2.53 ومليون سنة مضت،

 سـيناريو -التي امتدت خاللها صفائح الجليد من القطبني وقد تكون تالقت بالفعل عنـد خـط االسـتواء

وجيـزة تعـرف باسـم ًوغالبا ما يتخلل العـصور الجليديـة فـرتات دفء ". األرض كرة ثلجية"بارد يسمى 

ً، وليس واضحا لدينا وضوحا كامًال ما إذا كان أحدث العصور الجليدية قد انقىض "الفرتات بني الجليدية" ً

وتـأيت أدلـة العـصور الجليديـة مـن خـالل . ً فقط نتمتع بفرتة بني جليدية معتدلة نـسبياأننابالفعل أم 

يـة طبقـات الـصخور القدميـة ومـن خـالل السجل الحفري لنباتات األرض ومناخهـا املحفـوظني يف طبق

 أن وهناك عوامل بيئية عديدة ميكـن. العالمات التي خلفتها األنهار الجليدية املارة عرب األرايض القدمية

 .يتشفومنها دورات ميالنكو  استمرارهاأو إنهائها أوتتسبب يف حدوث عصور جليدية 
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 يتشفدورة ميالنكو

 التذبـذب يف -يتش فلعرص الجليـدي هـو مـا يـسمى دورات ميالنكـوأحد العوامل الدافعة وراء تطور ا

أثناء دوران األرض حول .  تصل إىل سطح الكوكبالتيمدار األرض والذي يؤثر عىل كمية ضوء الشمس 

  ويف الوقـت نفـسهنحـرافالشمس يخضع مـدارها باسـتمرار إىل تغـريات دوريـة طفيفـة يف امليـل واإل

وبالطريقـة نفـسها التـي . ًومبادرتـه أيـضا) نحـرافًيـضا باسـم اإليعـرف أ(يختلف ميل الكوكب نفسه 

يتش بتحفيز تغريات يف درجات الحـرارة فتختلف بها درجات الحرارة خالل الفصول تقوم دورة ميالنكو

 . ًعىل نطاق زمني أوسع كثريا ميتد آالف وماليني السنني

 - إخراجـه منـهأو -يف عـرص جليـدياملسئولة عن غمـس العـامل  هي يتشفرمبا ال تكون دورات ميالنكو

 املـسئولة عـن رئيـسة العوامل الأما. ظهور وتراجع الفرتات البني جليدية ً تلعب دورا يفأنهالكن يعتقد 

 التغـريات الجوهريـة يف سـطوع الـشمس، أنهـا زوالهـا فيعتقـد أوحدوث العـصور الجليديـة الـشاملة 

مينع تـدفع ميـاه  أن  الذي ميكن-بل وتخطيط القاراتواإلعتام العاملي الناجم عن االنفجارات الربكانية 

 .البحر الدافئة من خط االستواء

 العرص الجليدي الصغري

ًالعرص الجليدي الصغري هو فرتة امتدت تقريبا مـن القـرن الـسادس عـرش وحتـى القـرن التاسـع عـرش 

ء الجليـدي الغطـا أن  نحـو ذلـك، وعـىل الـرغم مـنأوعندما انخفضت درجات الحرارة مبقـدار درجـة 

ًالعاملي مل يزدد ازديادا كبريا إال  أصبحت فصول الشتاء أطول وأقىس وفصول -هناك تأثريات ملحوظة أن ً

 عانـت بريطانيـا مـن 4-1683الزراعة أقرص، مام أثر عىل الزراعة وسبب حدوث مجاعات، فخالل شـتاء 

أخر مرة تجمد فيها  وعن شهرين، وتجمد نهر التاميز بلندن ملدة تزيد -أسوأ موجات الصقيع يف التاريخ

 .1814نهر التاميز كله كان يف عام 

العرص الجليدي الصغري قد حدث نتيجـة تـأثري مـزدوج مـن الـشمس التـي  أن من املعتقد

 املعـروف باسـم الحـد األدىن للبقـع -كانت تعاين من نقص طبيعي طويل األمد يف نشاطها

 رئيـسةد من االنفجـارات الربكانيـة الحدث عد  ويف الوقت نفسه-الشمسية لفرتات طويلة
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 ًالـربد والـدفئ معـا وهنـاك عـصور وجيـزة مـن. والتي قللت من معدل الضوء الذي يصل إىل سطح األرض

سـبقه الفـرتة الوسـطى   الـصغري نفـسهاكتشفت من البيانات التاريخية؛ عىل سبيل املثال، العرص الجليدي

 .جات الحرارة قليًالم وخاللها ارتفعت در1300 و800الدافئة ما بني 

 التغذية املرتدة للمناخ

اتخاذ إجراءات ملنعه لكـن ال تـزال   وحول وجوبأويكون هناك شك حول حقيقة تغري املناخ  أن ميكن

هناك شكوك حول تنبؤات توابعه املـستقبلية، فعـىل سـبيل املثـال، الـدور الـذي يؤديـه بخـار املـاء يف 

املاء يف حد ذاتـه مـن غـازات الـصوبات الزراعيـة لكـن الـسحب ًالسحب ال يزال بالكاد مفهوما، فبخار 

البيضاء تساعد عىل تلطيف جو الكوكب عن طريق عكس الحـرارة إىل الفـضاء، وهـذا هـو أحـد أمثلـة 

.  منـع االحتبـاس الحـراريأو لتعزيـز أمـا  التي ترتد فيهـا نتيجـة تغـري املنـاخ-التغذية املرجعية للمناخ

بيـنام تلـك التـي تعـززه فتـسمى " التغذية املرتدة الـسلبية"املناخ باسم تغري وتسمى التأثريات التي متنع

 فهو يعكس أشعة الشمس إىل - فذوبان الجليد ظاهرة تغذية مرتدة إيجابية،"التغذية املرتدة اإليجابية"

ًالفضاء مام يساعد عىل إبقاء الكوكب رطبا، وذوبان بعض الجليد يجعل هذه العمليـة أقـل كفـاءة، أي 

بالنسبة لتأثريات التغذية املرتدة . سبب يف تدفئة الكوكب أكرث مام يؤدي إىل ذوبان جليد أكرث وهكذايت

نتمكن من فهمها ال ميكننـا معرفـة مـدى  أن ًاألخرى مثل تأثري السحب، يكون الفرق أقل وضوحا، وإىل

 .سوء عواقب تغري املناخ

 منذجة املناخ

ناخ من خالل بناء مناذج مـن الـنظم البيئيـة لـألرض داخـل أجهـزة  نقيس اآلثار املستقبلية لتغري املأننا

تعمـل الـنامذج مـن خـالل تقـسيم الغـالف الجــوي . الكمبيـوتر،و هـذا هـو فـن وعلـم منذجـة املنـاخ

  من الصناديق، ويقوم الكمبيوتر خالل كل صندوقاألبعادواملحيطات وتكتالت اليابسة إىل شبكة ثالثية 

درجة الحرارة،  الحرارة، والكيمياء وفيزياء إشعاع الشمس لحساب الخواص مثلبتطبيق قوانني املوائع، و

والضغط ومستوى البحر وكمية غاز ثاين أكسيد الكربون يف الهواء، ثم تـدمج الخـواص املحـسوبة لكـل 

 .الصناديق املجاورة لبناء منوذج حي ملناخ الكوكب صندوق بسالسة مع
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يلها يف االتجاه العكيس يف محاولة للتنبؤ بـالتغريات املعروفـة يف يتم اختبار مناذج املناخ عن طريق تشغ

 التأثريات مثـل التغذيـة فإنومع ذلك ، املناخ التي قد حدثت من قبل خالل بضع مئات السنني املاضية

 .املرتدة للمناخ تجعل من هذه املهمة مهمة صعبة للغاية

 علم املناخ القديم

قراء حالة نظام مناخ األرض يف املستقبل يعني علم املنـاخ القـديم يف حني تتعامل منذجة املناخ مع است

حيث يستخدم العلامء سمك حلقات األشجار القدمية التي تكشف عن مـدة مواسـم  بتعقبها يف املايض

 املـستخرج مـن -النمو املاضية، ومحتوى طبقات الصخور الرسوبية والرتكيب الكيميايئ للجليـد القـديم

يق لألنهار الجليدية والصفائج الجليدية عن الغطائني القطيـني، وترجـع أقـدم حفر النوى من عمق سح

 . سنة800000مأخوذة من أنتاركتيكا إىل (نواة جليدية 

استنتاج تركيب الغالف الجوي وحرارته يف املايض باإلضافة إىل تركيز  مكنت هذه املالحظات العلامء من

 .ات املناخية مثل االنفجارات الربكانيةاإلضطرابمة عىل  الذي يعترب عال-املواد الجزيئية مثل الرماد

 أرسار األرض

 املفاعل الطبيعي

الطاقـة  اذكر املفاعالت النووية، وسريد إىل خـاطر معظـم النـاس محطـات الكهرباءالنوويـة التـي تولـد

يـة إىل ملنازلنا، لكن يف منطقة أوكلو يف الجابون بأفريقيـا تخـضع مـستودعات اليورانيـوم الخـام الطبيع

ًتفاعالت نووية تلقائية يف األرض لتشكل مفاعًال نوويا طبيعيا تفاعالت االنـشطار النـووي ال تحـدث يف  .ً

قمـة خـرج الطاقـة  أن ويعتقد.  مليار سنة مضت2 كانت تحدث منذ أنهاًأوكلو حاليا لكن من املعتقد 

عل النووي عندما الحظ املنقبـون  وات، وقد تنبه العلامء إىل وجود املفا100000من املوقع قد يصل إىل 

 عمليـة ممكنـة فقـط يف هـي و-بعض اليورانيوم يف أوكلو قد تحول إىل نظـائر أخـرى أن عن اليورانيوم

 .التفاعالت الكيميائية

ــد ــن املعتق ــي  أن م ــة الت ــاه الجوفي ــق املي ــن طري ــة ع ــت ممكن ــو كان ــشطار يف أوكل ــاعالت االن  تف
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تقل رسعة النيوترونات  أن لب تفاعالت االنشطار املتسلسلةتدفقت خالل مستودعات اليورانيوم، وتتط

 .املاء قد خدم هذا الغرض أن حتى ميكن لنواة يورانيوم أخرى امتصاصها ويبدو

 الرساب 

ًأيام القدماء، كان الحيك الـشعبي مليئـا بحكايـات عـن أضـواء شـبحية تـؤدي باملـسافرين التعـساء إىل 

 ’will o( املعروفة باسم الرساب - فالعلامء عىل علم بأن هذه األضواءاآلن أمااملستنقعات الوعرة والرتع، 

the wisp () من الكلمة"wisp " التي تعني الشعلة املضيئة)burning torch (( تظهر بسبب الغـازات التـي

 .تطلقها املادة العضوية املتحللة املنبعثة من األرض يف مناطق األرض الرطبة

 تلقـايئ عنـد اتـصالها إحـرتاقفوسفني من املستنقعات التي تخضع لعملية تنتج كميات قليلة من غاز ال

بالهواء، ومبجرد حدوث االشتعال يشعل هذا الغاز غاز امليثان األكرث غزارة القابل لالشـتعال النـاتج مـن 

ويف التجارب املعملية يتم توضيح إضافة غـازات مـستنقع أخـرى لتقلـل مـن حـرارة . ًاملستنقعات أيضا

 هـي و- بشكل كبري بحيث تصبح منخفضة لدرجة ال متكنها من إشـعال أي وقـود مجـاور آخـرحرتاقاإل

 .إحدى خواص الرساب املثرية للفضول التي استعصت عىل التفسري لسنوات

 ضوء الزالزل

مصادر ضـوء متـوهج تـرى وكأنهـا معلقـة يف الهـواء لكـن سـبب  هي أضواء الزالزل مثلها مثل الرساب

وتظهر هـذه .  تثار عن طريق النشاط التكتوينفهي كام يوحي االسم، -ما مستقلحدوثها يبدو إىل حد 

 وتأخذ - حيث تلتقي الصفائح التكتونية-األضواء باللون األبيض واألحمر واألزرق وتيضء أماكن الصدوع

سلسلة من األشكال املختلفة من الكرات الدائرية وحتى الصفائح واألشعة التي تيضء مـساحات كبـرية 

 هـذا الـضوء قـد يكـون إشـعاعات كهرومغناطيـسية ينتجهـا  أن وقد أشـار بعـض البـاحثني. لسامءمن ا

ً تيـارا كهربيـا عنـدما - مثـل الكـوارتز-ما يسمى بالكهرباء االنضغاطية، والتي فيها تنتج بعـض املعـادن ً 
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 . تتعرض للضغط، وهو نفس املبدأ الذي يقوم عليه رشارة والعات موقد الغاز

الـشحنات الكهربيـة املتكونـة عـىل سـطح األرض بفعـل  أن  طرح فريق ناسا نظرية تقول2007يف عام 

أشكاًال أخرى من اإلشعاعات  وًيصنع أضواء أن الضغط الواقع عىل الصخور خالل النشاط التكتوين ميكنه

 فـإنوهذه النظرية مل تثبت بعد لكن إذا كانـت صـحيحة . خالل التداخل مع طبقة األيونوسفري لألرض

تعمل كنظام تحذير يشري إىل وقت ومكـان حـدوث زلـزال  أن إلشارات الكهربية املصاحبة للضوء ميكنا

 .وشيك

 ضوء األرض

ضوء األرض هو وهج الشمس املنعكس 

من األرض إلضاءة الـسطح املظلـم مـن 

عنـدما تكـون .  الهالل الرقيقأواملحاق 

ــــر  ــــشمس والقم مواضــــع األرض وال

كس يـنع متعامدة عىل بعـضها الـبعض

ضوء الشمس الساقط عـىل األرض عـىل 

حيـث ميكـن   الجزء املعاكس للشمس، ومنه ينعكس عىل الكوكب مرة أخرى-الجانب املظلم من القمر

ويستخدم العلامء شـدة الـسطوع املقاسـة لـضوء . يشاهدوه أن لعلامء الفلك الذين يتمتعوا ببرص حاد

 واملعـروف -ًض الذي ينعكس إىل الفضاء مجددااألرض يف حساب النسبة الكلية للضوء الساقط عىل األر

 .وهو أحد العوامل املهمة يف منذجة املناخ" الوضاءة"باسم 

األقامر األخرى تتعرض لظاهرة مناظرة لظاهرة ضوء األرض، وقد متكن املسبار الفضايئ -أنظمة الكواكب

 .ًبه األم متامامن التقاط صورة لقمر كوكب زحل وهو مضاء بالضوء املنعكس من كوك" كاسيني"

 السحب الرباقة

  تحجــب األجــسام املوجــودة يف الــسامء، لكــن هنــاكيفهــعــادة لعنــة علــامء الفلــك،  هــي الــسحب
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الـسحب "ً نوعا واحدا من السحب يظهر ليًال يف منظـر خـالب خـاص بـه، ويـسمى هـذا النـوع باسـم 

 80عـىل ارتفـاع حـوايل "  فريامليزوسـ" تتشكل بواسطة بلورات الجليد املوجودة يف طبقة هي، و"الرباقة

ملدة وجيزة مبارشة بعد غروب الشمس تسقط الـسحب املوجـودة عنـد ارتفاعـات ).  ميل50(كيلومرت 

منخفضة إىل ظل األرض تاركة األجزاء التحتية للسحب الرباقة املوجـودة عـىل ارتفاعـات عاليـة مـضاءة 

 .إضاءة جميلة تيضء السامء بضوء لؤلؤي أزرق رائع

 -ًيف أشهر الصيف غالبـا  درجة65-+/ و درجة50 -+/الرباقة عادة عند دوائر عرض ما بني ترى السحب 

. بني شهري مايو وأغسطس يف نصف الكرة الشاميل، وبني شهري نوفمرب وفرباير يف نصف الكرة الجنـويب

 ًوقد أصبحت السحب الرباقة يف السنوات األخرية مـشهدا شـائع الظهـور مـام حـدا بـبعض العلـامء إىل

 .ًالتساؤل عام إذا كان تكونها ناتجا عن عمليات مصحوبة بتغري املناخ

 عفاريت الربق

تحدث صواعق الربق العادية نتيجة التدفق املفاجئ للشحنات الكهربية بني السحب الرعديـة واألرض، 

ًوالتي تـسبب قوسـا   وتعرف باسم ظاهرة عفاريت الربق-ًلكن ظاهرة الربق تحدث أيضا فوق السحب

وتظهر هـذه العفاريـت . ًطبقة األيونوسفري املشحونة كهربيا يف أعايل السامء وًبيا بني قمم السحب،كهر

ئة هالة حمراء متوهجة لها فروع متدليـة مـن الـضوء، ومثلهـا كمثـل الـربق العـادي يف كونهـا هيعىل 

عندما صورتها  1994ظاهرة عابرة تستمر فقط ملدة كسور من الثانية، ومل يتم تأكيد وجودها سوى عام 

 طائرة عىل ارتفاع عال 

عفاريت الربق ليست ظاهرة الربق الوحيدة املوجودة عند هذا االرتفاع؛ فهناك مجموعة أحرى تعـرف 

، ) ميل30( كم 50والتي ترتفع من قمم السحب حتى ارتفاعات تصل إىل حوايل  "النفاثات الزرقاء"باسم 

ً يجعله مرئيا بوضوح للعني املجردة أثنـاء صـعوده أعـىل ويستمر كل نفاث ملدة حوايل ثانية واحدة مام

 .السحب
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 كرة الربق

ئـة هي تظهر أثناء العواصف الرعديـة عـىل فهيال زال السبب وراء كرة الربق محًال للجدل بني العلامء، 

 - ترتاوح ما بني نصف مـرت إىل عـدة أمتـار-كرة ذات أصوات عند التحرك من الطاقة الكهرومغناطيسية

تم التشكيك ذات مرة يف وجود كرة الربق لكـن مـشاهدات العديـد . تتبدد أن  ببطء وثبات قبلتتحرك

ات الكهرومغناطيـسة التـي سـجلت باسـتخدام أجهـزة علميـة حـدت اإلضطرابمن الشهود وتسجيالت 

 .بالعلامء إىل البحث بشكل جدي عن تفسري لها

ب أبخـرة الـسليكون املتوهجـة، وإىل تنسب النظريات الحالية هذه الظـاهرة بطـرق مختلفـة إىل سـح

 ًالبطاريات الضئيلة التي تكونت طبيعيا أثناء شحن الجسيامت التي يف حجم النـانو أثنـاء العاصـفة بـل

يف الوقت الحايل ليست هناك أدلة دامغة  أن إىل فعل الثقوب السوداء الصغرية املتجولة يف الفضاء إالو

 .ًتذكر تؤيد أيا من هذه النظريات

  املجال املغناطييسسإنعكا

مــن حــني إىل أخــر يغــري املجــال 

املغناطييس األريض قطبيتـه لـسبب 

 القطبـان املغنطيـسيان -غري مفهوم

الشاميل والجنويب يغـريان مكـانيهام 

وهذه الظاهرة ال تحدث بني  .ًحرفيا

ــرتات  ــىل ف ــل ع ــحاها ب ــشية وض ع

زمنيـــة مـــن عـــرشات اآلالف مـــن 

السنني، ويعـرف العلـامء ذلـك مـن 

ترتب ذراتها  ل فحص القطبية املغناطيسية للصخور النارية القدمية، فأثناء تصلب الصهارة املنصهرةخال

الذي يحمل بـصمة املجـال املغناطيـيس  وجزيئاتها محاورها املغناطيسية مع املجال املغناطييس السائد

 األريض يف ذلك الوقت



 86 األرض

 

 

رية الفوىض يف تيارات املعـدن املنـصهر تستند عىل نظ هناك نظرية أن  مجهول إالنعكاسسبب هذا اإل

 املجـال املغناطيـيس إنعكـاسُيـضعف  أن وهناك قلق حول احتاملية.  حيث ينشأ املجال-يف لب األرض

شدة املجال املغناطييس األريض مام يؤدي بدوره إىل نقص مصاحب لذلك يف الحامية التي يوفرهـا مـن 

ات كهـذه يف إنعكاسـ األرض قد نجت من العديـد مـن الحياة عىل أن األشعة الكونية الضارة لكن يبدو

 . التايل سيبدأ يف خالل بضع آالف سنة قادمةنعكاساإل أن ًيعتقد العلامء أيضا .املايض

 فرضية جايا

النظريـة التـي طرحهـا عـامل  هـي جايا هو االسم الذي أطلق عىل اإللهة اليونانية لألرض، وفرضية جايـا

ًبيئـة وعنـارص حيـة وغـري حيـة : كوكـب األرض أن والتـي تقـول) الفلوكچمس (البيئة الربيطاين البارز 

 .يترصف مع بعضه البعض ككائن حي واحد عمالق

الظـروف عـىل كوكـب األرض تـنظم نفـسها لتعزيـز  أن التي تقول مفتاح فرضية جايا هو فكرة الفلوك

 من خالل التعـرق كـذلك iتًمتاما مثلام ينظم الحيوان الحي درجة حرار: تطور الحياة، عىل سبيل املثال

 %.25ًبقيت درجة الحرارة تقريبا ثابتة خالل فرتة حياتها عىل الرغم من ازدياد سطوع الـشمس بنـسبة 

ًكثريا من العلامء ما زالوا يعتربونهـا  أن وعىل الرغم من تنامي تأييد دعاة حامية البيئة لهذه النظرية إال

تغـري  أن  مـن2006عـام ) the revenge of Gaia" (تقـام جايـاان" وقد حذر الفلوك يف كتابـه . مثرية للجدل

 . عن طريق تدمري الحضارة اإلنسانية التي سببته-ًاملناخ قد ينظم نفسه بنفسه أيضا يف النهاية 
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 الفضاء

 
 

 أن من علم فلك الهواة املـألوف وحتـى سـرب أغـوار الكـون نفـسه، نجـد 

 .األكرث إثارة، وإرباكًا للعقلًالفضاء حتام هو العلم املنفرد 

 عنــدما اخــرتع العــامل 1609بــدأت الدراســة العلميــة الجــادة للكــون عــام  

 ،اإليطايل ذو جوانب الثقافـة املتعـددة جـاليليو جـالييل التلـسكوب الفـضايئ

وهو جهاز ال تقل الثورة التي أحدثها يف علم الفضاء عن الثورة التـي أحـدثها 

 فـتح نافـذة عـىل الـساموات اسـتطاع مـن إنـهيث املجهر يف علم األحياء؛ ح

 ومن ثم استنتاج ،خاللها العلامء بدقة قياس حركة الكواكب البعيدة واألقامر

مركـز  هـي األرض أن فكـرة أن القوانني الفيزيائية التي تحكـم دورانهـا، كـام

النظام الشمـيس قـد دمـرت لتـأيت بـدًال منهـا وجهـة نظـر مركزيـة الـشمس 

 .اآلنالسائدة 
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ًوبزيادة كفاءة التلسكوبات ووضعها يف الفضاء نهائيـا فـوق الـضباب املعـتم 

 لجو األرض

أصبح العلـامء قـادرين عـىل توسـيع أعيـنهم املستكـشفة إىل أبعـد مـام  

كانت، فقد حللوا الضوء املنبعث مـن النجـوم ليحـددوا مـادة تكـوين هـذه 

 كواكــب يف وكــشفت دراســة حركــة النجــوم عــن وجــود. األفــران الــساموية

مدارات حول بعـض النجـوم مثـل الكواكـب التـي تـدور حـول شمـسنا، ويف 

الوقت ذاته قد يبدأ قياس سطوع املجرات وحركتها يف كـشف أفعـال الكـون 

 .بشكل أوسع

 يغـامرون بـالخروج إىل الفـضاء اآلنوبعد قرون من املالحظة بدأ البـرش  

 مـدار األرض، والقمـر، لقـد قمنـا بزيـارة. ملواجهة ما فيه من عجائب مبارشة

ويف القريب العاجل سـيوجه رواد الفـضاء أنظـارهم نحـو وجهـة جديـدة أال 

  كوكب املريخهيو
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 سامء الليل

 الكوكبات

 اثنتـني مـن كوكبـات النجـوم التـي تـزين الـسامء لـيًال يف أوميلك معظمنا القدرة عىل ذكر اسم واحدة 

 الـنمط املتعـرج أوكوكبـة ذات الكـريس الواضـحة،  أو، هريأوريورن الصياد بحزامـه الـش: أمسية صافية

 أي طـرق تقـدم قياسـات أووقبل ظهور التلسكوبات .  املغرفة الكبريةأولكوكبة الدب األكرب واملحراث، 

دقيقة للساموات صنف علامء الفلك النجوم إىل مجموعات يسهل التعرف عليها وأطلقوا عليهـا أسـامء 

الزالـت هـذه الكوكبـات موجـودة . الكوكبات هي  هذه املجموعات- تشبههاأنهااألشكال التي اعتقدوا 

 كوكبـة مـن هـذه 48معنا منذ آالف السنني؛ حيث أورد فيلسوف القرن الثاين اإلغريقي بطليموس ذكر 

ًوهناك عدد أقل يرجع إىل تاريخ أقدم من ذلـك؛ تحديـدا القـرن الثـاين ". املجسطي" الكوكبات يف كتابه

ويف الوقت الحـايل يبلـغ عـدد الكوكبـات . ًمارية التى كان مقرها العراق حاليام والحضارة السو.عرش ق

 كوكبة مبا فيها عدد من اإلضافات الحديثة التي أدخلت يف الفرتة من القرن السادس عرش إىل الثامن 88

ا ، وكوكبة أنطاليـا ويطلـق عليهـ)furnace(وتسمى باإلنجليزية ) fornax(الكور كوكبة كوكبة: عرش ومنها

 ).the Air Pump(مفرغة الهواء 

 املجامت

 واملجمـة. ًهناك تجميعات غري رسمية للنجوم مرتبطة ارتباطا وثيًقا بالكوكبات وتعرف باسـم املجـامت

تجمع من النجوم التي تكون جزء مشهور من كوكبة أكرب، مثـل النجـوم الثالثـة يف حـزام أوريـون،  هي

النجوم التي تتكون منها الكوكبـات واملجـامت . فرس األعظمواملربع العظيم الذي يسيطر عىل كوكبة ال

 األبعـاد بعدهم عن األرض يف الفضاء ثـاليث أما -األبعادًليست مجمعة معا إال يف القبة الساموية ثنائية 

ًفيختلف اختالفا شاسعا ً. 

 املسافات الكونية

 تيمرت، هنـا؛ عـىل كوكـب األرض نـشعر إىل حـد مـا بالرضـا حيـال اسـتخدام وحـدات الــسن

 واملرت، والكيلومرت، وامليل لقياس املسافات، لكن يف الفضاء تتضاءل قيمـة هـذه الوحـدات؛
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يف نطاق النظام الشميس كان معيار . لذا يلجأ علامء الفلك إىل استخدام مجموعة مختلفة من الوحدات

 90(يون كيلـومرت  مل150 املسافة بني األرض والشمس، وتساوي هيو) AU(االختيار هو الوحدة الفلكية 

 وحدة فلكيـة، واملـشرتى 0.7كوكب الزهرة يدور حول الشمس عىل بعد  أن ، وبالتايل نقول)مليون ميل

ًهـذه الوحـدة الزالـت صـغرية جـدا  أن  وحدة فلكية، لكن عند تتبع مسافات النجوم نجد5.2عىل بعد 

لتـي يقطعهـا الـضوء يف سـنة  املـسافة اهـيو، فيستخدم علامء الفلك بدًال منها وحدة الـسنة الـضوئية

 ). مليار ميل6( مليار كيلومرت 10وتساوي 

 الزمن الرجعي

: سهل قياس املسافات الكونية باستخدام وحدة السنة الـضوئية اسـتيعاب مفهـوم فلـيك آخـر أال وهـو

 سـنة ليـصل 4.2) بروكسيام سنتوري(يستغرق الضوء املنبعث من أقرب نجم إىل األرض . الزمن الرجعي

أبعد األجرام التـي ميكـن رؤيتهـا بـالعني .  سنة4.2 بالتايل فام نراه هو ما كان عليه هذا النجم منذ إلينا،

 نراهـا أننامليون سنة ضوئية وهذا يعني  3 تبعد عنا مسافة هيو) املرأة املسلسلة(مجرة  هي املجردة

املـيش عـىل ) سـاپينوس-جـنس الهومـو(ًكام كانت تقريبا يف العرص الذي بدأ فيه أول البرش املعارصين 

 .سطح األرض

 األفق الكونية

 رمبـا - مليار سنة، لكـن13.7 يبلغ عمر كوننا حوايل

  ال يعني ذلـك- الحدس إليهعىل عكس ما يقودنا 

 13.7أبعد مـا ميكننـا رؤيتـه يبعـد عنـا مـسافة أن 

ًنتوقع استنادا عىل  أن مليار سنة ضوئية كام ميكن

ًيحا لـو كـان الزمن الرجعي، كان ذلك سيكون صح

 أن ًالكون مسطحا، لكن عىل نطاقات أوسـع نجـد

   أن طبًقا لنظريـة النـسبية العامـة آلينـشتاين مـام يـؤدي إىل تـشوه املـسافة ويعنـي ذلـك-الفضاء منحني
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- سنة ضوئية، وهذا يسمى أفقنا الكوين، وهو مناظر46.5ًأبعد األشياء التي ميكننا رؤيتها تبعد عنا فعليا 

هذا هو أبعد ما ميكـن  أن  إال-الكون ميتد إىل ما وراء هذا األفق أن  ألفق األرض يف-قيقعىل نحو غري د

 .رؤيته من موضعنا الذي نحتله

 اإلحداثيات الكونية

 تشكل سامء الليل قبة حول األرض وبالتايل تكون الطريقة الطبيعية لقيـاس املواضـع عـىل هـذه القبـة

 األفـق أمـا درجـة، 180بلة من القبة تبعد عن بعضها البعد الجهات املتقا. استخدام درجات القوس هي

 .درجة 90) النقطة الواقعة يف السامء أعىل رأسك مبارشة(فيبعد عن نقطة الذروة 

 -األول هو االرتفاع: يستخدم الفلكيون نوعني رئيسيني من أنظمة اإلحداثيات الزاوية لرسم موقع النجم

 90الزاوية من صـفر عنـد األفـق حتـى ( ارتفاع النجم- زاويتنيالذي يتلخص يف قياس) altaz (أوالسمت 

درجـة  90الزاويـة حـول األفـق مـع اعتبـار الـشامل صـفر والـرشق (، وسمت النجم )درجة عند الذروة

 لذلك البـد مـن تـصحيح - ال تأخذ يف االعتبار دوران األرضأنها) altaz(، واملشكلة يف إحداثيات )وهكذا

توقيت اليوم لتعطي املوقع املطلـق عـىل القبـة الـساموية، ولهـذا الـسبب هذه االحداثيات عن طريق 

، "املطلع املستقيم: "يستخدم معظم علامء الفلك بدًال من ذلك إحداثيات تسمى اإلحداثيات االستوائية

 . تسمى نقطة الحمل األوىل-، هام ما يحدد املوضع الزاوي لنجم ما من نقطة ثابتة يف السامء"امليل"و

 الزاويالحجم 

ميكـن لعلـامء الفلـك اسـتخدام نظـام اإلحــداثيات الكونيـة الراسـخ املـستخدم يف رسـم خريطـة القبــة 

: عـىل سـبيل املثـال.  املـسافة الزاويـة بيـنهمأوالساموية يف استنتاج الحجم الزاوي لألجرام الـساموية، 

الكـربى يف كوكبـة الـدب ًالحجم الزاوي لكل من القمر والشمس تقريبا نصف درجة، بينام متتد املغرفة 

وميكن باسـتخدام تليـسكوب مـزود بحامـل متـدرج قـراءة االحـداثيات الزاويـة .  درجة26األكرب حوايل 

 .بسهولة وحساب املسافة بني النقاط
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لكن األمر بالنـسبة ملـن مل يعـارصوا التليـسكوب مل يكـن بهـذه البـساطة، فقـد كـان الفلكيـون الـذين 

أن  هـي ً لحساب املسافات الساموية تحديـدا--ملنظار يتبعون قاعدة عامة اأواستخدموا العني املجردة 

 ميتد حـوايل درجتـني، وباملثـل يغطـي اإلصـبع األصـغر حـوايل درجـة -عند فرد ذراعهم-عرض إبهامهم 

 . درجات10واحدة بينام قبضة اليد كاملة تساوي حوايل 

 اإلذاعة

، ولتـصلك فكـرة هـذه )اختالف املنظـر(اإلذاعةإحدى طرق قياس املسافات الكونية تقنية تعرف باسم 

ًالتقنية ضع فنجانا من القهوة عىل منضدة أمامك، واجث عىل ركبتيـك بحيـث تنظـر إىل الفنجـان مـن 

ًمستوى يكون فيه خط عينيك موازيا للمنضدة فإذا حركـت رأسـك مـن ناحيـة إىل أخـرى سـيظهر لـك 

الخلفيـة وتقـل كميـة هـذه الحركـة كلـام أبعـدت الفنجان وكأنه يتحرك بالنـسبة لألشـياء املوجـود يف 

تحـدد بعـد الفنجـان وهـذا مـا يـسمى  أن الفنجان مسافة أكرب، ثم قس هـذه الحركـة وبـذلك ميكنـك

الفلكيني يقيـسون اإلزاحـة  أن وميكن استخدام التقنية نفسها يف حساب البعد عن نجم ما إال. باإلذاعة

جهتني مختلفتـني مـن مـدارها حـول الـشمس بـدًال مـن الظاهرية ملوضع النجم عندما تكون األرض يف 

 .تحريك رؤوسهم من ناحية إىل أخرى

 الفرسخ النجمـي حيـث :هييستخدم اإلذاعة النجمي لتعريف وحدة قياس طبيعية للمسافة الفلكية و

تساوي (ثانية قوسية واحدة النجم الذي يقع عىل بعد فرسخ نجمي واحد يغري موضعه مبقدار  أن يظهر

 3.26 فلكية واحدة، ويساوي الفرسخ النجمي أثناء تحرك األرض مقدار وحدة)  من الدرجة الزاوية1/3600

 .سنة ضوئية

 املقدار

يقاس سطوع النجوم واألجرام الفلكية األخرى مبا يـسمى مقيـاس املقـدار، واملقـدار هـو 

ًكـرث سـطوعا، ً سالبا؛ وكلام كان املقدار أقل ظهر الجرم يف السامء أأوًرقم قد يكون موجبا 

 ومقـدار كوكـب املـشرتى يف أفـضل، 12.6-ًمقدار القمر بـدرا يـساوي : فعىل سبيل املثال
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 وكوكـب ،6.5ً مقدار أقل األجرام املرئية بـالعني املجـردة وضـوحا يـساوي أما. 2.9-أوقاته حوايل يساوي 

 .13.7ًبلوتو النايئ له مقدار خافت جدا يساوي 

مرة زيادة يف السطوع، وهذا ليس  2.5نقطة كاملة من املقدار تساوي  هذا النظام بحيث تكون كل يبن

كانت ) يف منتصف القرن التاسع عرش(ًجنونا كام يبدو عليه ففي الوقت الذي وضع فيه مقياس املقدار 

، ويف الواقـع يتعامـل -كـام كـان معتقـد-طريقة استجابة العـني البـرشية لتغـريات الـسطوع  هي هذه

 املقـدار -مـن املقـدارالفلكيون مـع نـوعني 

املقـدار املطلـق . الظاهري واملقدار املطلـق

لجرم ما هو شدة سطوعه عنـد رؤيتـه مـن 

 املقدار الظـاهري أما فراسخ نجمية؛ 10بعد 

من ناحية أخرى فهو السطوع املالحظ عنـد 

 أيـنام كـان عـامل أو(رؤية الجـرم مـن األرض

املطلــق : معرفـة كــال املقـدارين أن ).الفلـك

ــاهري ــا والظ ــنجم م ــدم أو ل ــا تق ــرة م  مج

طريقة أخرى لحساب مسافتها الكونية، ألن 

ًاألجرام الـساموية تـصبح أكـرث خفوتـا كلـام 

 .كانت أبعد

 القياسات الفلكية

يطلق عىل فرع علم الفلك الذي يتعامل مع فهرسة املواضع النجمية اسـم القياسـات الفلكيـة، فقيـاس 

ساسية عن حركة النجوم ومدارات الكواكب، لكن هناك تغريات موضع ما مع الزمن يكشف معلومات أ

 .ًمجاالت أخرى للقياسات الفلكية أيضا

من هذه املجاالت قياس الضوء الذي يهتم بقياس كمية الضوء املنبعثة مـن جـرم سـاموي مـا، 

 يتضمن قياس سـطوع األلـوان املكونـة لطيـف إنهً التحليل الطيفي فهو أكرث تعقيدا حيث أما

 أو هناك عنارص كيميائيـة معينـة متـتص .ء املنبعث من نجم ما كل عىل حدةقوس قزح للضو
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 القمـم يف درجـة سـطوع هـذه أو االنحـدارات فـإنًتطلق ضوءا له ألوان ذات سامت مميـزة وبالتـايل 

ًاأللوان يكون مؤرشا أكيدا عىل وجودها يف النجم ً. 

 الفلك

 )التليسكوب(املقراب 

التلسكوب البرصي، وهـو جهـاز يـستخدم مجموعـة مـن  هي  التي يستخدمها الفلكيونرئيسةة الاألدا

وأهـم . ً كليهام معا لرتكيز الضوء املنبعث من األجرام الساموية عنـد عـني املراقـبأوالعدسات أواملرايا،

ام  مرآتـه األساسـية املجمعـة للـضوء، فكلـأوقطـر عدسـته ": فتحة العدسة" هي مواصفات التلسكوب

 مام يتيح للفليك رؤية األجـرام األكـرث -من الضوءكانت أكرب زادت قدرة التلسكوب عىل تجميع قدر أكرب 

 وهـذا -12 مم إظهـار األجـرام مقـدار 100ذي فتحة عدسة قطرها  ميكن لتلسكوب املنزل التقليدي. ًخفوتا

، ويف الوقـت نفـسه ميكـن 6.5ار عينك املجردة التي تظهر فقط األجرام حتى مقد ًأفضل كثريا مقارنة بقدرة

 مـرت إظهـار األجـرام حتـى 1الذي يستخدم عىل املستوى الفني والذي تكون فتحـة عدسـته للتلسكوب 

 .أشباه النجوم الخافتة و وهو يتمتع بحساسية كافية إلظهار املجرات17مقدار 

 التصوير

لتلـسكوب، فقـد أصـبحت أبحـاث ًيضع الفلكيون املحرتفون أعينهم فعليا عىل ا أن يف هذه اآلونة يندر

أجهـزة  هـي ًالفلك بصفة عامة تجرى باستخدام معدات ملحقة بالتلسكوبات رمبا يكون أكرثها شـيوعا

 يـسجل اآلن أمـايف املايض كان التصوير الفضايئ يتم باستخدام ألواح فوتوغرافيـة، .  الكامريات-التصوير

 كـامريا أمـاًن عليهـا تـسجيًال إلكرتونيـا باسـتخدام كل من املراقبني الهواة واملحرتفني الصورالتي يحـصلو

 ).(CCDاملزدوجة  - األداة الفلكية ذات الشحنة أورقمية استهالكية 

)CCD (املزدوجــة  - الــشحنة يهــو اختــصار للجهــاز ذ)Charge coupled device (هــيو  

عبارة عن شبكة من خاليـا حـساسة للـضوء توضـع يف مكـان عدسـة التلـسكوب، وعنـدما 

 - الـشحنة يه التلسكوب إىل نجم مثًال تنعكس الصورة عـىل شـبكة الجهـاز الفلـيك ذيوج
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تسقط عىل عني الفليك كام كان يف السابق، ويـتم شـحن كـل خليـة عـىل  أن  بدًال من)CCD(املزدوجة 

 -كمبيـوتر وبعد ذلك ميكن قراءة هذه الشحنات مـن خـالل جهـاز، حسب كمية الضوء الساقطة عليها

 .شحنة عىل كل خلية يف شدة سطوع البكسل يف الصورة الناتجةحيث تتحكم ال

 

 التلوث الضويئ

 كتلـة زاخـرة -القبة الساموية املالحظة يف جوف الليل من منطقة غري مأهولة منظر تفغـر لـه األفـواه 

بالنجوم ال ميكن رؤيتها ببساطة عند النظر يف محيط حرضي، والسبب يف رداءة املنظر عنـد النظـر مـن 

الطاقة الضوئية الصادرة من مصابيح الشوارع، واملصابيح األماميـة للـسيارات : ن هو التلوث الضويئاملد

تنبعث إىل مكان ما، فينبعث جزء كبري من هذه الطاقـة  أن ومصادر أخرى يكون من الرضوري لطاقتها

 الخافتـة الجوي مام يجعـل الـسامء تتـوهج، فببـساطة تختفـي النجـومإىل السامء حيث يشتتها الغالف 

تقـام .  تبدو جميلة عند رؤيتها من الريف، وهذا االختفاء بـسبب األضـواءوالسحب الكونية التي كانت

ًمعظم املراقبات الفلكية املحرتفة بعيدا عـن املراكـز اآلهلـة بالـسكان مـن أجـل التغلـب عـىل التلـوث 

 .الضويئ

 الرؤية

ًلـوا أيـضا مبـشكلة أخـرى معروفـة ُمل يبتل علامء الفلك مبشكلة التلوث الضويئ فقط بل ابت

 ات التي تجعل املنظر خالل الغالف الجـوياإلضطرابباسم الرؤية الفلكية، وتحدث بسبب 
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 يتـسبب يف اإلضطراب كام لو كنت تنظر من خالل ضباب الحرارة املتكون فوق النار، ف-يتحرك ويومض

النجوم ن  أ نظرة عىل السامء ستجداءيف املرة القادمة التي تخرج فيها يف ليلة صافية إلق. وميض النجوم

ًاألكرث وميضا ألن ضوءها قطع مسافة أكرب خـالل الغـالف الجـوي املـضطرب  هي التي يف أسفل السامء

 .لألرض أكرث من تلك النجوم األعىل

توضع ). البرصيات التكيفية (هيطورت إحدى االبتكارات يف التسعينيات للتغلب عىل مشكلة الرؤية و

 للتلسكوب العاكس، ويطلـق شـعاع ليـزر إىل الـسامء ئيسةرشبكة من مضاعفات الحركة تحت املرآة ال

ويتم قياس الطريقة التي تعرض بها هذا الشعاع للتشوه بسبب اضطراب الغالف الجوي ثم يتم تزويـد 

مضاعفات الحركة بها والتي تقوم بدورها بتشويه املرآة بالطريقة املناسبة لتصحيح التشوه الحـادث يف 

 ،صور التلسكوب

 لفضائيةالتلسكوبات ا

تجاوز الغـالف الجـوي لـألرض  هي  ملشكلتي التلوث الضويئ، والرؤية- املتهورة إىل حد ما -أحد الحلول

أحد الرواد الـذين بحثـوا يف ) ليامن سپيتزر(كان عامل الفلك األمرييك . ًمتاما ووضع التلسكوب يف الفضاء

 يف البحث حول التلسكوبات الفضائية بدأت وكالة الفضاء األمريكية ناسا. 1946هذه الفكرة بجدية منذ 

يعـرف   ليـصل مـا1990يف الستينيات وكان سپتزر مشرتكًا يف هذا التطوير، وقد استغرق األمر حتى عام 

 . باسم تلسكوب هابل الفضايئ إىل مدارهاآلن

 التليسكوبات الراديوية

ً فعليـا جميـع منـاطق ًاألجرام الساموية ال تشع ضوءا فقط، فاإلشـعاعات القادمـة مـن الـسامء تـشمل

 الواقعـة يف نهايـة األطـوال املوجيـة -فقد أدت املوجات الراديوية . الطيف اإلشعاعي الكهرومغناطييس

 . أصل الكون نفسهأوً إىل اكتشافات هامة جدا عن املجرات مثل موت النجوم، -الكبرية

عىل مـستقبل تتكون التلسكوبات الراديوية الحديثة من طبق عاكس يقوم بتجميع املوجات 

 هذا الطبـق ينـاظر املـرآة العاكـسة يف التلـسكوب البـرصي. راديوي موضوع يف نقطة بؤرية

 ًتكـون أكـرب كثـريا مـن نظرياتهـا البـرصية وذلـك ألن طـول أن األطباق الراديوية البـد أن  إال
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و بعـرشات تقدر األطـوال املوجيـة ملوجـات الراديـ(ًاملوجات الراديوية أكرب كثريا من طول موجة الضوء 

ِ تلسكوب أرسـيبو، -ميتد أكرب تلسكوب راديوي يف العامل). األمتار، بينام الضوء أجزاء من املليون من املرت

 .، ما يقرب من ثلث كيلومرت) قدم1000( مرت 305 -يف بورتوريكو

 قياس التداخل

وي الجـوف التلسكوبات ذات فتحات العدسة الكبرية ال تقوم فقط بتجميع ضـوء أكـرث مـن إخوانهـا ذ

أي قدرتـه عـىل عـرض -التلـسكوب أفـضل" دقـة"ً أيضا كلام زادت فتحة العدسة كانـت إنهالصغري بل 

.  الفجـوات املوجـودة يف حلقـات زحـلأوالتفاصيل الدقيقة مثل الفوهات املوجودة عىل سطح القمر، 

هـذه لكن هناك طريقة للتحايـل والحـصول عـىل صـور عاليـة الدقـة دون اسـتخدام تلـسكوب كبـري و

، وتعمل عن طريق تجميع ضوء اثنـني مـن التلـسكوبات "قياس التداخل"التقنية املسامة  هي الطريقة

بالدقة التي تتوقع الحـصول  للحصول عىل صور) D(الصغرية تفصل بينهام مسافة كبرية يرمز لها بالرمز 

 ).D(عليها من تلسكوب واحد فتحة عدسته 

األطوال املوجية الكبرية تعني الحاجـة إىل  أن  حيث،فلك الراديويُاستخدم التداخل يف بداية األمر مع ال

أطباق راديوية ضخمة من أجل تحقيق دقة عالية، لكن منذ ذلـك الحـني اختطفـت هـذه التقنيـة مـن 

 european southern(ً وأبرزها التليسكوب األوريب الجنـويب الكبـري جـدا -ًأجل التلسكوبات الضوئية أيضا

observatory's very large telescope (بتشييل. 

 علم فلك األشعة تحت الحمراء

نسبة إىل عامل الفلك األمرييك لـيام - التلسكوب الفضايئ سپتزر2003أطلقت وكالة ناسا عام 

بينام حقق تلـسكوب هابـل الفـضايئ اسـتفادة مـن وضـوح املنظـر املـذهل أظهـر . سپتزر

ئية، فـالغالف الجـوي املحـيط تلسكوب سپتزر واحدة من أعظـم مميـزات املراصـد الفـضا

 بـشكل:  غري شفاف لبعض األطوال املوجيـة لإلشـعاع الكهرومغناطيـيسبأنهباألرض يتميز 
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تصل إىل سطح األرض، وبالتـايل ال  أن خاص،يتم امتصاص جزء كبري من طيف األشعة تحت الحمراء قبل

 األخرى التـي ال تـرى إال مـن األطياف. ميكن رؤيتها إال من الفضاء، وهذا هو ما يفعله تلسكوب سپتزر

ًاألشعة السينية، وأشعة جاما، ومعظم الطيف فوق البنفسجي، وهناك أيضا تلـسكوبات : الفضاء تشمل

 .فضائية ميكنها رصد ذلك

 

 األشعة الكونية

ليست كل اإلشعاعات التي تأيت من الفضاء إشعاعات كهرومغناطيسية بطبيعتها، فالجسيامت املعروفـة 

ً والتي تتكون أساسا من من بروتونات وآيونات قامـت -هو متوقع   رمبا عىل عكس ما-نيةباألشعة الكو

املوجات االنفجارية للنجوم، واملجرات النشطة وحتى شمسنا بترسيعها ترضب الغالف الجـوي العلـوي 

 أن ميكـن لجـسيم اإلشـعاع الكـوين الواحـد-وتحتوي هذه اإلشعاعات الكونية عىل طاقة هائلـة. لألرض

 .ب الغالف الجوي بنفس طاقة رضبة كرة التنسيرض

تفاعلـه مـع الغـالف  أن جسيم الشعاع الرئيـيس نفـسه ال يـصل إىل سـطح األرض إال أن عىل الرغم من

وميكـن ملـا . مليارات من الجسيامت الثانويـة التـي تنهمـر إىل األسـفل-الجوي يولد سلسلة من الشظايا

 من متتبعـات الجـسيامت تغطـي مـساحات كبـرية مـن  شبكاتهيو" مراصد الوابل الهوايئ"يسمى ب

إخبـار العلـامء بطاقـة الـشعاع الكـوين واملـسار الـذي سـبب  واألرض، وميكنها تحديد سلسلة الـشظايا

 الشظايا
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 التلسكوبات الكبرية للغاية

عبارة عـن أجهـزة عاكـسة عمالقـة لهـا مرايـا  هي أكرب تلسكوبات برصية عىل سطح األرض هذه األيام

 أن  أمتار، لكن هناك جيل جديد من التلسكوبات يف مرحلة التخطيط من شأنها10طرها حوايل  قرئيسة

تجعل هذه التلسكوبات العمالقة تبدو كاألقزام، ومل يطلق عىل هذا الجيـل اسـم التلـسكوبات الكبـرية 

ذه املرايـا  أكـرث، وهـأو مـرت 40 ـ ستكون مساوية لـرئيسةللغاية من باب املزاح بل ألن أقطار مراياها ال

 مـرتين مـام يـسهل أومقسمة ومكونة من مئات األشكال الـسداسية املتـشابكة كـل منهـا عرضـه مـرت 

ً بل أيضا تسمح بـالتحكم يف كـل جـزء عـىل حـدة بحيـث ميكـن ،مهمتها يف التدعيم ليس هذا فحسب

 أن ىلوتـشري الحـسابات إ. االستفادة مـن البـرصيات التكيفيـة ملواجهـة مـشكلة رؤيـة الغـالف الجـوي

التلسكوبات من هذا النوع ستكون قادرة عىل التقاط صور للساموات بتفاصيل أكـرث عـدة مـرات مـن 

ًاألكـرث تقـدما ) ELT(مرشوع التلسكوبات الكبرية للغايـة  أن الصور التي تلتقطها التلسكوبات الفضائية

 2018م يبدأ العمل عا أن  مرت الذي يتوقع له24.5 ـهو تلسكوب ماجالن العمالق ذو ال

 النظام الشميس

 الشمس

 مــصدر القــوة الــذي  هــي الــشمس

ـــــصف املجموعـــــة  يقـــــع يف منت

ــة  ــدى مائ ــا يتع ــسية، حجمه الشم

ضعف حجم األرض، ووزنها يـساوى 

ــــضخ 300000 ــــرة وزن األرض، وت  م

بالتدوين ( وات 2610*4طاقة مبعدل 

  4 وهــو مــا يكفــي إلنــارة -)العلمــي
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تها من تفاعالت االندماج النووي التي تحـدث يف لبهـا؛و تـصل مليون مليار مصباح كهريب، وتستمد طاق

 هـي، و) مليون درجة فهرنهايـت27( مليون درجة مئوية هيو 15حرارة لب الشمس إىل درجة مذهلة 

 . ليومهيً معا لتكوين الهيدروچنيمرتفعة بدرجة كافية لدمج ذرات ال

التي تنبعـث  "املنطقة اإلشعاعية"ط ومرتب مثل طبقات البصل؛ حيث تحي، للشمس تركيب داخيل معقد

ئة فوتونات بلب الشمس ثم تـأيت بعـد ذلـك طبقـة الحمـل الحـراري حيـث تغـري هيمنها الطاقة عىل 

الحمـل، ثـم هنـاك طبقـة الغـالف الـضويئ حيـث  هي الشمس طريقة انتقال الحرارة إىل طريقة أخري

الحـرارة والـضوء، ثـم يحـيط بـذلك تصبح الشمس شفافة وتصبح طاقتها حرة االنتقال يف الفضاء مثـل 

 غالف جوي لونـه أبـيض هيو، طبقة حمراء اللون تسمى الغالف اللوين، ويف النهاية نجد طبقة اإلكليل

 ).مليون فهرنهايت 9(مليون درجة مئوية  5حيث تتعدى درجة الحرارة  ،لؤلؤي من البالزما

 علم الزالزل الشمسية

مجال الـزالزل  و،ًرصد الخصائص الداخلية للشمس صعبا للغايةلوال وجود مجال الزالزل الشمسية لكان 

يحدث عند قرع جرس فإنه متاما كام . الشمسية هو دراسة موجات الصوت املنترشة عىل سطح الشمس

تكـشف ،  الصوت، مثل الرتدد وشدة الصوت خصائصفإنعند تعرض سطح حلقات الشمس الضطرابات 

 .ا عن البنية املكونة لهرئيسةعن تفاصيل 

يقوم علامء الفلك برصد الرجفات الشمسية عن طريق قياس سطحها املتموج ثم رسم شـكل املوجـات 

 مـام يتـيح لعلـامء الفلـك -والتطبيقات عىل هذه التقنية متـشعبة. عىل الكمبيوتر حيث ميكن دراستها

 حتـى أوخليـة تحديد املركبات الكيميائية املكونة للشمس، والحرارة والضغط، والكثافـة، والحركـة الدا

ًويـرتبط هـذا املجـال ارتباطـا وثيًقـا بعلـم الـزالزل . دراسة الكلف الشميس الذي يختلف عن كل ذلـك

 الذي يبحث يف البناء الداخيل للنجوم البعيدة عن طريق قياس تـردد االهتـزازات عـىل سـطح -الفلكية

 .هذه النجوم باستخدام تلسكوبات قوية
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 الكلف الشميس

 درجة مئوية 5500ًاطق باردة نسبيا عىل سطح الشمس حيث تهبط الحرارة من من هي الكلف الشميس

والسبب يف هذا الكلـف ).  درجة فهرنهايت7232( درجة مئوية 4000إىل حوايل )  درجة فهرنهايت9930(

 يقلـل االشميس هو عدم انتظام مغناطيسية الشمس مام يعيق طبقتها الحاملة يف مناطق صغرية، وهذ

ملارة خالل كل منطقة من هذه املنـاطق الـصغرية ويتـسبب يف انخفـاض درجـة حرارتهـا كمية الطاقة ا

عـدد الكلـف الشمـسية . ًيظهر الكلف الشميس غالبا يف مجموعات صغرية تستمر ألسابيع قليلة. ًمؤقتا

 . سنة11املرئية عند أي وقت يتغري خالل دورة مدتها 

درجة حـرارة  أن  الشمسية الباردة هو إشارة إىل وجود الكلففإن الحدس، إليهقد يقود  عىل عكس ما

ًات املغناطيسية التي تسبب الكلف تصدر أيضا توهجات وأنواع أخرى مـن اإلضطرابالشمس تزداد،ألن 

ًوخالل فرتة سبعني عاما يف نهايات القرن الـسابع عـرش وصـل عـدد الكلـف . األنشطة الشمسية املركزة

، وقـد تزامنـت مـع فـرتة الـربد ) بالعرص الجليدي املـصغرالشميس إىل نقطة منخفضة سميت بعد ذلك

 .القارس عىل كوكب األرض املعروف باسم العرص الجليدي الصغري

 النشاط الشميس

تؤدي إىل مجموعـة مـن اآلثـار العنيفـة عـىل سـطح الـشمس  أن ميكن الختالفات مغناطيسية الشمس

التوهجـات الشمـسية،  هـي ً شـيوعا، وأكرثهـا"نـشاط شمـيس"أنهـاوالتي يـصنفها علـامء الفلـك عـىل 

إضاءات مفاجئة ومكثفة من منـاطق  هي التوهجات الشمسية و).CMEs(واالنبعاثات الكتلية اإلكليلية 

صغرية عىل سطح الشمس تحدث عنـد تحريـر الطاقـة املرتاكمـة يف املجـاالت املغناطيـسية املتـشابكة 

اقــة التــي تنتجهــا ماليــني القنابــل ينــتج طاقــة تــساوي الط أن ميكــن للــوهج الواحــد. للــشمس فجــأة

 .يةهيدروچينال

 مجموعـة مـن الجـسيامت املـشحونة يطلقهـا النـشاط فهـي انبعاثات الكتل اإلكليلية أما

يطلـق اإلكليـل يف الوضـع . املغناطييس من طبقة اإلكليل املستعرة عىل مدى ساعات قليلة

 النبعاثـات الكتليـة مليـار كجـم مـن املـواد، وعـادة مـا تـصاحب ا1000النموذجي حـوايل 
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ًيحدث منفردا أيضا أن اإلكليلية التوهج الشميس لكنه ميكن ميكن للدفعات اإلشـعاعية التـي تـصاحب . ً

تتلـف املعـدات اإللكرتونيـة املوجـودة عـىل سـطح سـفينة  أن  االنبعاثات الكتليـة اإلكليليـةأوالتوهج 

ًشعاعات تشكل خطرا مميتا عىل رواد هذه اإل أن األكرث خطورة و حتى هنا عىل سطح األرض،أوفضائية  ً

يقع رصـد النـشاط . خارج الفقاعة الوقائية للمجال املغناطييس لألرض-الفضاء يف البعثات بني الكواكب

 ".الطقس الفضايئ"الشميس والتنبؤ به وتأثريه عىل الفضاء القريب من األرض تحت مظلة مصطلح 

 الرياح الشمسية

صفة خاصة يظل هناك تدفق مـستمر للجـسيامت الخارجـة مـن حتى عندما ال تكون الشمس نشطة ب

وتحدث هذه الرياح نتيجة سخونة .  ويسمى ذلك بالرياح الشمسية-طبقة اإلكليل إىل الفضاء الخارجي

ًطبقة اإلكليل، فطبًقا لنظرية الحركة يف الغازات فإنـه كلـام كـان الغـاز أكـرث دفئـا تحركـت الجـسيامت 

جزء صغري من جـسيامت البالزمـا املكونـة لهـذه  أن ًليل ساخنة جدا لدرجةطبقة اإلك. املكونة له أرسع

 . ستتحرك أرسع من رسعة هروب الشمس- عدة إلكرتونات وبروتونات ذرات متأينةهي و-الطبقة

) ًتقريبـا مليـون مـرت يف الـساعة( كـم لكـل ثانيـة 400 تتحرك الرياح الشمسية من طبقة اإلكليل برسعة

ويف تكـوين ظـاهرة ) ًمام يجعلهم يتحركون بعيـدا عـن الـشمس( ذيول املذنبات وميكن رؤية آثارها يف

 .الشفق املذهلة

 الشفق

ًتنتج جسيامت الرياح الشمسية التي تـرضب الغـالف الجـوي العلـوي بعنـف عروضـا ضـوئية 

وتحمـل الريـاح الشمـسية مـع هـذا .  الـشفق-أخاذة تعرف باسم األضواء الشاملية والجنوبية

 جــال الكهرومغناطيــيس للــشمس، وعنــدما تكــون الظــروف مواتيــة ميكــنالــشفق بعــض امل

يتفاعل مع املجال املغناطييس لألرض مطلًقـا جـسيامت ريـاح شمـسية عاليـة  أن  لهذا املجال

وتـصطدم هـذه الجـسيامت مـع ذرات الغـاز يف ، الرسعة عىل األقطاب املغناطيسية للكوكـب

 ات طاقة من جسيامت الريـاح الشمـسية مـامالغالف الجوي مام يؤدي إىل امتصاص اإللكرتون
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يؤدي إىل انتقالها إىل مـستويات طاقـة أعـىل، وتعـود اإللكرتونـات مبـرور الوقـت إىل مـداراتها مطلقـة 

إشعاعات مغناطيسيةعىل شكل ضوء له ألوان مميزة تعتمد عىل نوع الغاز املوجود، عىل سبيل املثـال، 

 اللونـان األزرق نيرتوچنياألخرض الفاتح بينام ينبعث من ال اللونان األحمر وكسچنيينبعث من ذرات األ

ال يحدث الـشفق عـىل األرض فقـط فقـد رصـد علـامء الفلـك وجـود الـشفق يف العـاملني . والبنفسجي

 .املشرتى وزحل: الضخمني للغازات

 كسوف الشمس

ل شـخص يف  والذي يأمل كـاإلطالقرمبا يكون الكسوف الكيل للشمس هو الحدث الفضايئ األروع عىل 

رؤية الـشمس بـالعني  أن  حيث-ًلكن كن حذرا واستخدم وسيلة مناسبة لحامية العني(رؤيته من األرض

و .ًمير القمر مبارشة بني األرض والشمس ملقيا ظله الذي يجتاح سـطح األرض). املجردة قد تتلف برصك

ظلم الذي ال يـرتك إال ُيرى أي شخص يف مسار الظل وجه الشمس متآكًال تدريجيا بسبب قرص القمر امل

ًطبقة اإلكليل التي تصدر وهجا شبحيا،   الراصدون الـذين ال يكونـون يف مـسار الظـل ميكـنهم رؤيـة أماً

 .ًكسوف جزيئ حيث يكون جزء فقط من الشمس مظلام

ًميكن رؤية الكسوف الكـيل مـن مكـان مـا عـىل سـطح األرض تقريبـا مـرة كـل مثـان عـرش شـهرا  أننـا. ً

لكون الحجم الزاوي للشمس والقمر عند رؤيتهام من األرض متطابق ولوال ذلـك ملـا محظوظون للغاية 

 .ًكان حدوث الكسوف التام ممكنا
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 خسوف القمر

عندما متر األرض بني الشمس والقمر يكون بإمكان علامء الفلك يف املكان املناسب عىل الكوكـب رؤيـة 

هنـاك خـسوف جـزيئ .  باسم خسوف القمريف ظاهرة رائعة تعرف-ظل األرض يتقاطع مع سطح القمر

ًتختلف أيـضا  أن ًوميكن أيضا. ً اعتامدا عىل مقدار ما يقع يف ظل األرض من سطح القمر-وخسوف كيل

ًفأحيانـا يختفـي القمـر متامـا عنـد : مستويات الظلمة التي تحدث يف الخسوف الكيل اختالفـات كبـرية ً

ًلونا أحمر نحاسياحدوث الخسوف الكيل، بينام يتخذ يف أوقات أخرى   وهو لون يسببه ضـوء الـشمس -ً

هناك كمية كبرية من الغبار املنترش يف غـالف كوكبنـا  أن الذي الذي اجتاز الغالف الجوي لألرض، حيث

والذي يشتت الضوء األزرق تاركًا فقط األضواء الحمراء والربتقالية، وميكننـا رؤيـة نفـس التـأثري عنـدما 

 . عند الغروب مثًال-تكون الشمس يف أسفل السامء

 العبور

يحدث العبور عندما مير كوكب ما أمام الشمس ويرى املراقبون خيال الكوكب كنقطـة سـوداء تزحـف 

 هنا عىل سطح األرض ال نأمـل إال يف رؤيـة عبـور كـوكبي عطـارد والزهـرة؛ ألن أننا. عىل سطح الشمس

 الفلـك الـذي سيـصل مـستقبًال إىل املـريخ متر بني املراقب والشمس، لكـن عـامل أن األجرام العابرة البد

 .سيكون بإمكانه رؤية عبور األرض

 مـرور القمـر أمـام أجـرام أوًأحيانا يف الفلـك لوصـف مـرور كوكـب مـا ) transit"(عبور"تستخدم كلمة

التـابع للمـشرتى أمـام هـذا ) آيـو(ًساموية أخرى غري الشمس، وبالتايل يكون ممكنـا رؤيـة عبـور قمـر 

 بحيـث -إذا كان الجرم الساموي العابر أكرب مـن الجـرم الـساموي الـذي يعـرب أمامـه. قالكوكب العمال

ًيكون الجرم األبعد مختفيا متاما  قمـر آيـو يحـدث لـه فإنبالتايل " االحتجاب" يطلق عىل هذا الحدث -ً

 . قصرية من عبوره باملشرتى ألن مداره سيأخذه خلف الكوكبفرتةاحتجاب بعد 

  بود-قانون تايتيس 

ـــايتيس ـــؤ بنـــصف قطـــر مـــدار الكواكـــب يف النظـــام -قـــانون ت ـــود هـــو صـــيغة رياضـــية للتنب  ب
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 ببساطة مبنية لتالئم بيانات فهي ال أساس لها يف قوانني الفيزياء، أنهاالشميس، وهو صيغة تجريبية أي 

ًبعـد كـل كوكـب عـن الـشمس مقاسـا بالوحـدة الفلكيـة  أن مرصودة، وتقول الصيغة الحديثة للقانون

 ،8، 4، 2، 1، 0 (2 متسلسلة لقوى العدد K عدد صحيح، وإذا كانت Kحيث ) K*0.3+(0.4 بالعالقة يعطى

باسـتثناء نبتـون الـذي يقـع عـىل ( العالقة تعطي بدقة نصف قطر مدار كل كوكبفإن ،) وهكذا32 ،16

 ). وحدات فلكية9مسافة أقرب مام يتوقع القانون بحوايل 

 ،)يوهـان دانيـال تـايتيس(االسم نـسبة إىل عـاملي الفلـك األملـانيني الذي سمي بهذا -نرش هذا القانون 

ً قبل ثالث عرش عاما من اكتشاف كوكب أورانوس الذي نجـح 1768 ألول مرة عام -)يوهان إلريت بود(و

 .القانون يف تنبؤ مداره بشكل صحيح

 k الكوكب
 املدار الذي تنبأ به قانون تايتيس بود

 ًمقاسا بالوحدة الفلكية

ًار الفعيل مقاسا املد

 بالوحدة الفلكية

 0.39 0.40 0 عطارد

 0.72 0.70 1 الزهرة

 1.00 1.00 2 األرض

 1.52 1.60 4 املريخ

 2.80 2.80 8 حزام الكويكبات

 5.20 5.20 16 املشرتى

 9.54 10.0 32 زحل

 19.2 19.6 64 أورانوس

 30.1 - - نبتون

 نقاط الجرانج

 كوكب منفرد أمـر سـهل أوب مجال الجذب الناتج عن نجم استخدام جاذبية نيوتن لحسا

عـامل  أن ًنسبيا، لكن مـاذا يحـدث إذ كـان لـدينا مـصدر جـذب؟ هـذه مـسألة معقـدة إال

 ، وكانـت1772الرياضيات الفرنيس اإليطايل جوزيف لويس الجـرانج اسـتنبط اإلجابـة عـام 
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ا قوتـا جـذب مـصدرين لبعـضهام وجود خمس نقاط يف الفضاء تـتالىش فيهـ هي السمة األساسية لحله

الجسم الواقع عىل الخـط  أن البعض إىل حد ما، لننظر إىل النظام األريض الشميس عىل سبيل املثال نجد

 متضادين، واملوضع الدقيق للجـسم هنيالذي يصل بني األرض والشمس يشعر بقوتهام تجذبانه يف اتجا

ًها، وإذا كان قريبـا جـدا للـشمس فإنـه يـسقط ً فإذا كان قريب جدا لألرض فإنه يسقط في-مهم للغاية ً

فيها بدالً من ذلك، وهناك نقطة بينهام يكون فيهـا الجـسم عـىل نفـس املـسافة مـن الـشمس ويـدور 

 ) L1(متوافًقا مع األرض وتعرف هذه النقطة بنقطة الجرانح األوىل واختصارها

صـليب خـالل النظـام األريض  تعطي شكل هي وL5 إىل L2هناك أربع نقاط أخرى تأخذ التسميات من 

 ال تتمتع بالثبات، مبعنى آخر، إذا قمت بدفع جسم موجـود عنـد هـذه L3إىل  L1النقاط من . الشميس

 فهــام ثابتتــان، وهنــاك مجموعــات مــن L5، وL4 النقطتــني أمــاًالنقــاط فسيــستمر يف االنجــراف بعيــدا 

 .الشمس-ام املشرتىكويكبات طروادة يف نظ: الكويكبات تقع عند هاتني النقطتني مثل

 الكويكبات

 أن ً أصـغر كثـريا مـنهـيتعرف األجسام الصخرية التي تحوط املجموعة الشمسية باسم الكويكبات، و

 ترتاوح ما بني صخور تشغل عرشات األمتار وحتى جبال طائرة متتـد آلالف فهيتصنف ضمن الكواكب 

ت الرئييس الذي يـدور حـول الـشمس بـني تتواجد ماليني منها يف حزام الكويكبا أن ميكن. الكيلومرتات

ًكوكبي املريخ واملشرتى، لكن هناك مجموعات منها أيضا تشغل مناطق أخرى، فمثًال كويكبات طروادة 

ويف الوقـت نفـسه هنـاك . L5 وL4تتجمع عند نقطتي النجـرانج الرابعـة والخامـسة لكوكـب املـشرتى 

وقـد . طوف حول الشمس داخل مدار كوكب عطارد تأنهااالفرتاضية التي يعتقد ) فولكانويد(كويكبات 

أول هـذه األقـامر قمـر  و،بعض الكويكبات لها أقامر ضئيلة مشوهة تـدور يف مـدارات حولهـا أن وجد

يـشغل حـوايل كيلـومرت واحـد واكتـشفته ناسـا  و،)إيـدا(وهو قمر حزام الكويكبات الرئيـيس ) داكتيل(

 .1994باستخدام مسبار كواكب جاليليو عام 

ــا ــالل األرض، ووهن ــر خ ــات مت ــيك كويكب ــدار ه ــساراتها إىل م ــا م ــي تقوده ــات الت ــك الكويكب   تل
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 مليـون سـنة مـضت رضب 65منـذ  أن ًاألرض، وهذه األجرام تشكل خطـرا عـىل كوكبنـا؛ فمـن املعتقـد

شبه جزيرة يوكتان يف املكسيك، وتسبب هذا االنفجـار )  رمبا مذنبأو()  أميال6( كم 10كويكب طوله 

 كانـت الـسبب وراء انقـراض الديناصـورات، ولهـذا أنهـا مد وأرضار بيئية يعتقد بشكل عام يف موجات

السبب يدير عدد من علامء الفلك حول العامل مرشوعات الكتشاف وتصنيف الكويكبات التي متـر عـرب 

 0.6(كـم  1مـن الكويكبـات التـي تتجـاوز أحجامهـا % 90األرض، ويهدف هؤالء العلامء إىل تتبع نـسبة 

 .ويقع هذا العمل تحت مظلة حامية الفضاء) يالأم

 املذنبات

ًولتكملة الكويكبات الصخرية، نجد النظام الشميس موطنا أيضا لجـسيامت جليديـة جائلـة تعـرف  ً

يرتاوح حجمها بني مئات األمتار وحتى بضع عرشات من الكيلومرتات، وتنقـسم إىل  وباسم املذنبات

 أقل، ومـذنبات طويلـة األمـد أو سنة 200ل الشمس مرة كل مذنبات قصرية األمد تكمل دورتها حو

والتي تظهر عىل فرتات أكرث من ذلك، وهناك املذنبات أحادية الظهور التي يكون لها مـسار واحـد 

ًتختفي يف الفـضاء مـرة أخـرى وال تظهـر مجـددا  أن فقط خالل املجموعة الشمسية الداخلية قبل

 .ًأبدا

 الشميس الداخيل تعمل حرارة الـشمس عـىل تبخـري سـطحه الجليـدي عندما يدخل املذنب إىل النظام

يف  و.مكونة ذؤابة ضبابية تحيط باملذنب، وتيار من الجسيامت التي تتبع املذنب عىل شكل ذيـل رائـع

ًذيل غازي تدفعـه الريـاح الشمـسية مبـارشة بعيـدا عـن الـشمس، : الحقيقة معظم املذنبات لها ذيالن

 .ما بني الذيل الغازي واالتجاه الذي أىت منه املذنبوذيل غباري يقع يف مكان 

 حزام كايرب

 حزام كايرب هو قـرص مـن الكويكبـات الجليديـة التـي تـدور حـول الـشمس بعـد كوكـب

  االسـم نـسبة إىل عـامل الفلـك الهولنـدي األمـرييك جـريارد كـايربا نبتون، وقد سميت بهـذ

  أول جـرم يف1992 يف هـاواي عـام واكتشف علامء الفلـك. 1951 الذي افرتض وجودها عام 
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 بلوتـو اآلنويعترب معظم الفلكيني .  ضمن حزام كايرببأنه مبعنى أصح أول جسيم يعرف أو -حزام كايرب

 أحد أجرام حزام كايرب الكبرية وبالفعل حدا هذا االعتبار ببلوتو واألجرام الكبرية 1930الذي اكتشف عام 

يف الوقت الحايل هناك أكـرث مـن . 2006صنيفها ككواكب قزمة عام يعاد ت أن األخرى املنتمية للحزام إىل

ًأحيانا تتسبب جاذبية الكواكب العمالقة وخاصة تلك التـي تقـع .  ألف جرم معروف من أجرام كايرب70

مــن نبتــون يف نــزع أجــرام الحــزام عــىل مقربــة 

ــىل  ــية يف أع ــدارات قوس ــا إىل م ــه ودفعه خارج

 مـن املعتقـدو املستوى املنصف للنظام الشميس،

املــصدر األســايس  هــي هــذه األجــرام املــشتتةأن 

 املذنبات طويلة األمـد أما. للمذنبات قصرية األمد

 تنشأ خارج الحزام فهيواملذنبات أحادية الظهور 

يف رسب يعرف باسـم سـحابة أورت التـي تحـيط 

 . وحدة فلكية50000النظام الشميس عىل بعد 

 Meteors الشهب

 الـصخرة ة من املادة يف الفـضاء والتـي يقـع حجمهـا بـني حجـم ذرة الغبـار وحجـمتعرف األجزاء الصغري

ماليـني مـن هـذه الـشهب يـسقط يف الغـالف الجـوي  أن األمر املثري للدهشة". الشهب"الصغرية باسم 

ًأحيانـا .  نيـازكأو تسمى شهب -ًلألرض ويحرتق كل يوم مكونا رشائط المعة قصرية األمد يف سامء الليل

ًهاب كبري جدا لدرجة تجعله ال يحـرتق بالكامـل فيـصل جـزء منـه إىل سـطح األرض وعندئـذ يكون الش

 ).رجم(يطلق عليه اسم نيزك 

ً تلك التي تحدث عشوائيا، ووابـل الـشهب الـذي يحـدث هيالشهب الفرادى، و: تأيت الشهب يف نوعني

عـىل سـبيل . ه املـذنباتعندما يحمله مدار األرض خالل تدفقات معروفة من بقايا الغبار الـذي خلفتـ

املثال وابل شهب الوارشبات الذي يحدث يف شهر أغسطس من كل عام بسبب مـادة تطلـق يف أعقـاب 

 .ظهور مذنب سويفت تتل
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 الغالف الشميس

تشكل الرياح الشمسية فقاعات عمالقة تحيط بالنظام الشميس كله مام يؤدي إىل حاميته مـن الفـضاء 

يعمل تيار جسيامت الريـاح الشمـسية املـشحونة . بالغالف الشميسبني النجمي القايس، ويسمى ذلك 

واملجاالت املغناطيسية املصاحبة لها عىل صد األشعة الكونية عالية الطاقة وكذلك الجسيامت الـرسيعة 

 .للرياح النجمية األخرى

ي تبـدأ النقطة التـ هي "صدمة النهاية: " للحدود الخارجية للغالف الشميسرئيسةهناك ثالثة مكونات 

فيها الرياح الشمسية بالخروج عن التدفق وتقليل رسعتها من رسعة تفوق رسعة الصوت إىل رسعة أقل 

، "حافـة الغـالف الشمـيس"من رسعة الصوت؛ حيث تصطدم الرياح مبادة الوسط البني نجمي املـسمى 

 -ل املجـرات  خـال-وهو موجة ضغط تسبق حركة النظام الشميس " االنحناء الصدمي"ويف النهاية نجد 

 .مثل االنحناء املوجي يف مقدمة السفينة
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 الكواكب

 تكون الكوكب

 هـي  مليار سنة مضت تكثفا من سـحابة جزيئيـة ضـخمة،4.6الشمس والنظام الشميس منذ  أن يعتقد

وظلت تدور بخفة وتزيد من رسعتها .  انهارت بسبب جاذبيتهاهيدروچنيسحابة شاسعة من جزيئات ال

ار السحابة يف بعدين هي السحابة، وأوقفت قوة الطرد املركزية املولدة بالدوران فجأة انكلام صغر حجم

 يف مركز القرص بدأت چنينيةوأثناء منو الشمس ال. ًها الثالثة لتكون قرص كوكبي دائرا مسطحدمن أبعا

 ثـم ، وتجمعـت مكونـة حـصوات،الكواكب يف التشكل خاللـه كجـسيامت غباريـة اصـطدمت ببعـضها

 ثم كربت بفعل الجاذبية /صخور

تكونت عىل مقربة من الشمس بغازاتهـا املنفجـرة بـسبب حرارتهـا املرتفعـة الكواكـب الكونيـة  

الصخرية، لكن بعد ذلـك هـدأت الحـرارة قلـيًال فتمكنـت الغـازات واألجـسام الجليديـة مـن التواجـد 

تكون املجموعة الشمـسية يعرف مخطط . اآلنعليه  هي واالندماج ومنت الكواكب العمالقة لتصبح ما

الذي ذكرناه باسم النظرية السدميية، ويشهد علامء الفلك حـدوث نفـس العمليـة يف الـسحب املكونـة 

 للكواكب عىل بعد عدة سنوات ضوئية

 عطارد

ــة  ــب املجموع ــرب كواك ــارد أق ــب عط كوك

الشمسية من الشمس، يكمل دورتـه حولهـا 

 يــوم، وهــو كوكــب مقــىس مــن 88مــرة كــل 

 430ًس، تبلغ درجة حرارته نهـارا حرارة الشم

، لكـــن ألن )تهيــ فهرن806( درجــة مئويـــة

 كوكب عطارد ليس لـه غـالف جـوي يحـيط
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درجات الحرارة ليًال تكون قارسـة الـربودة  أن  به فليس يف استطاعته االحتفاظ بهذه الحرارة مام يعني

سـطح -فيشبه سطح القمر سطح كوكب عطارد أما). تهي فهرن274-( درجة مئوية 170-حيث تهوي إىل 

 بتصويره عن قـرب ألول مـرة يف منتـصف الـسبعينيات، 10بارد ملئ بالحفر، قامت بعثة الفضاء ماريرن 

لقـد كـان مـدار عطـارد أحـد أول .  والتـي التقطهـا مـسبار ميـسنجر2008وأحدث صور له كانـت عـام 

  قـد الحظـوا19 ـالفلك يف القرن الـوكان علامء . االختبارات التجريبية لنظرية النسبية العامة آلينشتاين

ً الشكل الكيل للمدار اإلهليلجي يدور أيضا بحيث مير الكوكب فإنأثناء دوران عطارد حول الشمس أن 

مبرور الزمن عىل مسارات فضائية تشبه البتلة، وفشلت جاذبية نيوتن يف تفسري التغري يف محـور دوران 

 .ًحسابات نظرية آينشتاين طابقت املالحظات متاما؛ لكن ) perihelion precession(كوكب عطارد 

 الزهرة

 يزن حوايل أربع أخـامس وزن األرض إنه شقيق كوكب األرض بسبب بأنهًغالبا ما يوصف كوكب الزهرة 

هـو  التـشابه بـني الكـوكبني ميتـد إىل مـا أن ويعتقد الكثري من العلـامء. ًوحجمه تقريبا يساوي حجمها

 اآلن الواقـع أمـامتتع مبناخ معتدل وماء سائل عىل سطحه،  أن زهرة سبق كوكب الوأنأعمق من ذلك، 

ًمختلف متاما، فكوكب الزهرة الحايل عبارة عن جو كثيف من ثاين أكسيد الكربون الذي يسبب احتباسا  ً

حراري يحتجز اإلشعاعات القادمة من الـشمس مـام يرفـع درجـة حـرارة الكوكـب إىل درجـة مـستعرة 

 أعـىل مـن درجـة هـي درجة تكفي إلذابـة الرصـاص، وهي، و)تهي فهرن860(وية  درجة مئ460تساوي 

 الضغط عىل سطح الزهرة فهـو أما.الزهرة أبعد من عطارد عن الشمس أن حرارة عطارد عىل الرغم من

 . مقارنة بأعمق خنادق املحيطات- مرة الضغط عىل سطح األرض93يساوي 

توجـد  أن ، ديفيد جرينسبون بأن من املمكـنعىل الرغم من كل ذلك يتكهن عامل وكالة ناسا

إىل )  ميـل31( كـم 50حوايل ، عىل مستويات أعىل للكوكب أن حياة عىل سطح الزهرة، حيث

  أن األعــىل يهــبط الــضغط والحــرارة إىل مــستويات تــشبه املــستويات عــىل ســطح األرض إال

  نـاع للتـنفس، لكـنسـتحتاج إىل ق-ً الكوكـب سـاما ايف حقيقة األمر يظل الغالف الجوي لهـذ
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هذا الكوكب هو الكوكـب الوحيـد يف املجموعـة الشمـسية غـري األرض الـذي ال تحتـاج فيـه إىل بدلـة 

 .فضائية

 األرض

ً هو عاملنا الذي نعرفـه جيـدا فقـد أصـبح كـل مـن ألنه و.كوكبنا هو ثالث كواكب املجموعة الشمسية

طـول اليـوم األريض  و،)كجـم6* 2410( وكتلتـه)  ميـل7890/كـم 12700(وضغطه وقطـره ، حرارة سطحه

االسـم الالتينـي لـألرض هـو . املعايري التـي نقـيس عـن طريقهـا الكواكـب األخـرى هي والسنة األرضية

)terra(وكوكب .  ومنها عطارد والزهرة واملريخ باسم العوامل األرضية-، وتعرف الكواكب الشبيهة باألرض

هناك حياة عـىل سـطحه،  أن  نعلم عىل وجه اليقنياألرض هو الكوكب الوحيد يف النظام الشميس الذي

وترجع إمكانية الحياة عىل كوكبنا إىل مجموعة من العوامل املالمئة للحياة؛ فدرجة حرارة سـطح األرض 

ًله قمرا تابعـا يجعـل  أن تقع ضمن النطاق املناسب الذي يسمح للامء بالتواجد يف الصورة السائلة، كام ً

ًبدوره إىل استقرار البيئة، ولكوكبنا أيضا مجـال مغناطيـيس يـصد اإلشـعاعات ًدورانه مستقرا مام يؤدي 

 .املرضة القادمة من الفضاء

 القمر

، ويساوي قطره مـا يزيـد قلـيًال عـن ) ميل380000( كم 610000يدور القمر حول األرض عىل بعد حوايل 

وتنقسم .  قراءتك لهذا الكالمربع قطر األرض، وجاذبيته حوايل سدس الجاذبية التي تشعر بها أنت أثناء

بحـار -الـسهول القمريـة املظلمـة واملنبـسطة والتضإيريس السطحية مابني الهضاب الـساطعة الـوعرة،

قمرنا قد تكون أثنـاء تـأثري حـدث هائـل  أن ويعتقد.  مساحات واسعة من حمم متجمدةهيالقمر؛ و

سم بحجـم كوكـب املـريخ قـد  هنـاك جـفـإنمن وجهة نظر هذا االعتقـاد . يسمي االصطدام العمالق

 .  مليار سنة وتكون القمر من اندماج بقايا االنفجار4.5اصطدم باألرض، وحدث انفجار هائل منذ حوايل 

ًعندما تكون القمـر حـديثا كـان يـدور بـرسعة كبـرية؛ فكبحـت جاذبيـة األرض مـن هـذه 

ًالرسعة، ومنحتنا قمرا مقيدا مديا ّ ّ ُ  رض هو الوجـه نفـسه مام يجعل وجه القمر املواجه لأل-ً
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 يكـون مبـارشة يف قبالـة األرض مـن ناحيـة إنـهمبعنـي -ًدامئًا، ولهذا الـسبب عنـدما يكـون القمـر بـدرا

 . سرتى دامئًا نفس الظل املألوف لرجل القمر-الشمس

 املريخ

ً وحدة فلكية، ويعرف شعبيا بالكوكب األحمـر، والـسبب 1.5يدور املريخ حول الشمس عىل بعد حوايل 

ً الكوكب حرفيا صدئ متاما ويزيد -رجة اللون القرمزية إىل نسبة الحديد يف تربته وصخور سطحهوراء د ً

ًقطره عن نصف قطر األرض وجاذبيته تساوي تقريبا ثلث جاذبيتها، ولكوكب املريخ مناخ نشط تتخلله 

 تـم الـذي" شـياطني الغبـار"األعاصـري مثـل إعـصار  وفصول وظواهر للطقس مثـل العواصـف الرتابيـة،

 . فوبوس، ودميوس:ولهذا الكوكب قمران تابعان هام. تصويره

ًوقد وجد مسبار الفضاء فينيكس ماء متجمدا عىل سطح املريخ عنـدما هبطـت عليـه عـام  ، فحـرارة 2008ً

 أن الكوكب املنخفضة، وضـغطه يجعـل مـن وجـود املـاء يف صـورة سـائلة غـري محتمـل عـىل الـرغم مـن

ًالكوكـب كـان مكانـا رطبـا يف املـايض مـام يـؤجج  أن  تآكل السطح تشري إىلالعالمات الكيميائية وعالمات ً

بيئـة املـريخ البـاردة القاحلـة  أن  حتى يف الحـارض عـىل الكوكـب إالأوالجدل حول وجود حياة يف املايض 

 .و ليس أي كائنات متطورة أخرى.اآلنتحيا عىل سطحه  أن التي تستطيع هي امليكروبات فقط أن تعني

 املشرتى

 ضعف 300هو عمالق املجموعة الشمسية الذي يبلغ حجمه عرشة أضعاف حجم األرض ويزن أكرث من 

ًوزنه، وهو كوكب غازي عمالق فبنائه يختلف كثريا عن الكواكب الـشبيهة بـاألرض التـي يطلـق عليهـا 

 مـن ًفهـو يتكـون أساسـا. الكواكب األرضية التي تدور يف مدارات أقرب إىل الشمس من مدار املـشرتى

 .ليومهي والهيدروچنيغازي ال

نظـام عاصـفي دوامـي كبـري مبـا يكفـي  -يشتهر كوكب املشرتى ببقعته الحمراء الكـربى

ج خـالل أحزمـة الغـاز هيوهناك عواصف أخرى أصغر ت-البتالع عدة كواكب مثل األرض

ً قمــرا معروفـا؛ أكــرب أربعــة هــم63ولهــذا الكوكــب . املعاكـسة للــدوران  أيــو، وأوروبــا، :ً
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 وتعرف باسم أقامر جاليليو؛ ألن العامل اإليطايل جاليلو متعدد جوانب الثقافة هو -اليستو، وجانيميدوك

ؤيـة هـذه األقـامر مـن ر عام، وميكن 400من اكتشفها باستخدام أحد أوائل التلسكوبات الفضائية منذ 

و هو أقرب األقامر قمر أي. ئة ثقوب ضوئية عىل جانبي الكوكبهياألرض باستخدام املنظار وتظهر عىل 

األربعة، فهو يدور عىل مقربة من الكوكب العمالق ويخضع لسحق وضـغط مـستمرين بفعـل القـوى 

املدية لجاذبية املشرتى وينتج عن ذلـك تـأثري حـراري يجعـل مـن أيـو املكـان الربكـاين األول يف النظـام 

 . بركان نشط400الشميس حيث يوجد عىل سطحه أكرث من 

 

 زحل

  هـو العـامل الغـازي العمـالق-وثـاين أكـرب كوكـب، بعـد املـشرتى-ًدس بعدا عـن الـشمسالكوكب السا

 هيـدروچنيً وحدات فلكية، ويتكـون أساسـا مـن غـازي ال10الذي يدور حول الشمس عىل بعد " زحل "

 .ليومهيوال

 20وسـمك ، ) ميل223994( كم 360000يظهر نظام حلقات زحل الرائع الذي يتكون من حلقات قطرها 

مثل حد السكني من عىل بعد كبري عن الكوكب، وتتكون هذه الحلقات من قطـع )  ميل12.4(فقط كم 

ً قمرا معروفا، أكربها تيتان وحجمه أقـل قلـيًال مـن 61وللكوكب . جليدية صغرية يف مدار حول الكوكب ً

، وهناك العديد من التخمينـات حـول مـا يوجـد نيرتوچنينصف حجم األرض ومحاط بجو كثيف من ال

 حتى حياة، لكن عندما هبط مسبار وكالـة أوومنها بحريات امليثان السائل، -تحت ضباب تيتان الغامض
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 أن  رأي دلـيًال عـىلإنـهإال . مل يجـد ال هـذا وال ذاك2004ز عـىل سـطحه عـام چينبية هويوالفضاء األور

 . املايضالصخور التي كانت عىل مقربة من موقع الهبوط مصابة بالتآكل نتيجة وجود سوائل يف

 أورانوس

مثلـه -كوكـب أورانـوس . 1781عام ، شيل كوكب أورانوسهرياكتشف عامل الفلك الربيطاين السيد ويليام 

ليوم مـزود هي والهيدروچنيغالفه الجوي املكون من ال أن  كوكب غازي عمالق إال-كمثل املشرتى وزحل

ن األحمـر مـن ضـوء الـشمس مـام  وميتص امليثـان اللـو- عىل عكس املشرتى وزحل-بنسبة من امليثان 

 .يضفي عىل الكوكب لونه األزرق الباهت

 371-( درجـة مئويـة224 - وحدة فلكية، ودرجة حرارتـه 20 -كوكب أورانوس يقع عىل بعد كبري للغاية 

 والسبب وراء - حتى من جاره الخارجي نبتون-وهو أكرث الكواكب برودة يف النظام الشميس، )تهيفهرن

الطاقة يف الغالف الجوي للكوكب غـري كافيـة لـدعم  أن وانخفاض الحرارة يعني. ًيداذلك غري مفهوم ج

رمبـا تكـون .  الزمر اللونية التي تحيط بأوجـه املـشرتى وزحـلأوأي شكل من أنظمة الطقس الدوامية 

 درجـة مـام يجعلـه يـدور 98محور دورانه مييل بأكرث مـن أن  هي السمة األكرث غرابة لكوكب أورانوس

 سـنة ليكمـل 84الكوكب يـستغرق  أن ، وبسبب ذلك وبسبب حقيقة"عىل أحد جوانبه" لشمس حول ا

 سنة متواصـلة مـن الـضوء 42 كل من القطبني الشاميل والجنويب يشهد فإن ،دورة واحدة حول الشمس

 . سنة متصلة من الظالم42تليها 

 نبتون

ف املـسافة بـني الـشمس واألرض  ضـع30بحلول الوقت الذي تجازف فيه باالبتعاد عن الشمس مبقدار 

ًالنظام الشميس يصبح مظلام وباردا جدا، لكن هذا هو مكان وجـود الكوكـب الثـامن نبتـون  أن ستجد ً ً

ً بنـاء عـىل حـسابات عـامل الرياضـيات 1846الذي اكتشفه عامل الفلك األملاين يوهان جوتفريد جيل عـام 

ضئيلة التي لوحظت يف مدار أورانوس كانت نتيجة ات الاإلضطراب أن الفرنيس يوربني لوفري الذي استنتج

 .لجاذبية عامل جديد
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 أن يبلغ قطر نبتون حوايل أربعة أضعاف قطر األرض، وحجمه وتركيبه الكيميايئ مشابهان ألورانـوس إال

 له نشاط مريئ عىل سطحه مبا فيـه الـصخور العديـدة، والبقـع املظلمـة -  عىل عكس أورانوس-نبتون 

ويشكل نبتون مشكلة .  عواصف تشبه األعاصري مشابهة لبقعة املشرتى الحمراء الكربىاأنهالتي يعتقد 

كمية املادة التي تقع عىل هذا البعـد مـن الـشمس  أن ً التي تشري حاليا إىل-أمام مناذج تكون الكواكب

النظريـة املعروفـة باسـم  هـي غري كافية لتكوين كوكب كبري يف حجـم نبتـون، وأحـد الحلـول املمكنـة

نبتون قد يكون تكون بـالقرب مـن الـشمس حيـث كانـت كثافـة املـادة  أن التي تجادل حول" النزوح"

 .اآلنعالية، ثم نزح للخارج حيث يوجد 

 الكواكب القزمة

 قام االتحـاد الفلـيك 2006بلوتو هو تاسع كواكب املجموعة الشمسية، لكن يف عام  أن ُعلم معظمنا

 بتــضييق تعريـف هــذه الكلمــة، فأصـبح بلوتــو نتيجــة -لفلــكئــة العامليــة الحاكمـة لهي ال-الـدويل

، وكانـت إعـادة "الكواكـب القزمـة"ًللمخطط املنقح تابعا ملجموعـة جديـدة مـن األجـرام تـسمى 

التفكري تلك مدفوعة باكتشاف أجرام جديدة يف النظام الشميس الخارجي تفوق بلوتـو يف الحجـم، 

ًجرام املكتشفة كواكبا أيـضابلوتو كوكب فستكون هذه األ أن فإذا اعتربنا  وبالتـايل سـتكون هنـاك -ً

 .العديد من الكواكب هناك

بلوتـو، وهاوميـا، وميكميـك وإيـريس عبـارة عـن قطـع مـن .. خمسة كواكب قزمة معروفـةاآلنيوجد 

بعد كوكب نبتون، والكوكب القزم الخامس سـرييس كـان يف الـسابق ، الصخور والجليد تدور يف الخارج

وكـان . ويقـع يف الحـزام الرئيـيس بـني املـريخ واملـشرتى، لتابعة يف املجموعـة الشمـسيةأكرب الكواكب ا

يعتـربه علـامء الفلـك الكوكـب -قبل إعادة التـصنيف" زينا"الذي كان يحمل االسم غري الرسمي -إيريس

 هاوميـا فلـه أمـالكل من بلوتو وإيريس قمر وحيد يسمى شـارون وديـسنوميا عـىل الرتتيـب، . العارش

 .وسرييس ليس لهام أقامر، اكا ومناكا بينام ميكميكهي:  هامقمران
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 الكواكب الخارجية

نكون عىل علم بالكواكـب التـي تـدور حـول النجـوم األخـرى أكـرث مـن علمنـا  أن  لحقيقة مذهلةأنها

 كوكـب معـروف مـن الكواكـب التـي تـسمى ب 374يف وقت الكتابة، هناك . بكواكب نظامنا الشميس

يف بسويـرسا عـام چين، وقد اكتشف كل من مايكل مايور، وديدير كيلوز بجامعة "ةالكواكب الخارجي"

 "Pegasi 51"51 أول كوكب خارجي؛ حيث اكتشفا رفيًقا بحجم كوكب يـدور حـول الـنجم پيجـايس 1995

يـرى مبـارشة  أن وكان الكوكب أصـغر مـن.  سنة ضوئية يف كوكبة الفرس األعظم51الذي يقع عىل بعد 

من استنتاج وجوده عن طريق قياس حركة النجم يف الفضاء، فأثنـاء دوران الكوكـب غـري لكنهم متكنوا 

ًاملريئ يتسبب يف جعل النجم يتاميل ذهابا وإيابا قليًال، وقد مكنتهم املعدات الحساسة من قيـاس هـذا  ً

هـو كوكـب غـازي ضـخم مثـل املـشرتى، لكـن صـائدي الكواكـب " Peg 51 "51كوكب پيجايس . التاميل

 أي لها كتل أكرب من عواملنا ببضع مرات وتقع يف املنطقة املعتدلة بالنـسبة -ًفوا مؤخر عوامل أرضيةاكتش

 .  تكون عنده حرارة السطح مالمئة لتواجد املياه السائلةإىللنجومها، وهو مدى املدارات 

 الكواكب املتجولة

 من الكواكب املتجولة بحريـة يكون هناك عدد أن لعل األكرث غرابة من الكواكب الخارجية هو احتامل

تـرتبط بـأي نجـم، وتتنبـأ الـنامذج النظريـة بـأن عـدد صـغري مـن هـذه  أن  دون-عرب الفضاء السحيق

ًيكون قد انبثقت عن أنظمة نجومها املضيفة عند اصطدام املـواد معـا أثنـاء  أن الكواكب املتجولة البد

ء الفك هم مـن اكتـشفوا هـده الكواكـب، علام أن عملية تشكل الكواكب العنيفة، لكن عىل الرغم من

 . لكن الزال هناك احتياج إىل رصد مؤكد

م هـي إذا كانـت هـذه الكواكـب املتجولـة تإنـها تكنولوچياألستاذ دايفيد ستيفنسون مبعهد كاليفورنيا لل

 رمبا تكون قد تكونت عندما كانت أنظمتها النجمية أنهابالخارج فإنها قد تحمل مظاهر الحياة، ويقول 

ً مام يعطيها غالفا جويا سميكا ميكنه هيدروچنيغنية بغاز ال ً ً الحرارة مام يجعله دافئـا بدرجـة االحتفاظً

كافية للحفاظ عىل مياه املحيطات يف الحالة السالة وكذلك الحفاظ عىل حرارة معتدلة عىل الـرغم مـن 

 .افتقاده لحرارة نجم قريب منه
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 النجوم

 الفضاء البني نجمي

 الفضاء البني نجمـي، وهـو خـاو إنهالواقية لنظامنا الشميس تقع الربية الكونية القاسية، خارج الفقاعة 

 ال تقاس بالجرامـات بـل أنها كثافتها منخفضة لدرجة -للغاية، يتخلله سحب مخلخلة من الغاز والغبار

يت  تـأهـيو، املكون الرئييس للفضاء البني نجمي هي هيدروچنيسحب ال و-سنتيمرت مكعب/بوحدة ذرة

 البــسيطة؛ والــسحب هيــدروچني املتعادلــة املكونــة مــن ذرات الهيــدروچنيســحب ال: يف ثالثــة أشــكال

 املنـاطق أمـاً مـرتبطتني معـا؛ هيـدروچنيالجزيئية التي تتكون من جزيئات كل منها عبارة عـن ذرتـني 

 ليرتك وچنيهيدر فتنشأ حيث ينتزع اإلشعاع القادم من نجم قريب إلكرتونات من ذرات الH IIاملسامة 

ًيـأيت كـل مـا سـبق مـصحوبا ، ، وباإلضافة إىل ذلكهيدروچنيسحابة موجبة الشحنة مشحونة بأيونات ال

مـن كتـل املجـرات مثـل مجـرة % 15هذه السحب تشكل حوايل  أن بالقليل من الغبار الكوين، ويعتقد

 .درب التبانة

 السدم

ً، وعمومـا "الـسدم"علـامء الفلـك باسـم رى من كوكب األرض عند ُتعرف سحب الغازات الكونية التي ت

ً سحب غازية تطلق الضوء غالبا بـسبب فقـد ذرات الغـاز يف هيو"السدم االنبعاثية: "هناك ثالثة أنواع

 أكرث متحولة إىل آيونات وتنطلق الطاقـة أثنـاء اتحـاد اإللكرتونـات باآليونـات مـرة أوالسديم إللكرتون 

 يف الوقـت نفـسه" السدم العاكسة" و يف الفضاء البني نجمي؛ التى ترىH IIأخرى، ومن أمثلتها مناطق 

ًسحابة من الغبار ال تنتج ضوء بنفسها لكنها بدًال من ذلك تعكس أضـواء النجـوم القريبـة، وأخـريا  هي

 الـذي تعكـسه بـل بـسبب أوالتي تظهر ليس بفعل الضوء الذي ينبعـث منهـا " السدم املظلمة"هناك 

بحجـب ضـوئها، رمبـا أشـهرها سـديم رأس  هـي واقعة خلفها والتـي تقـومالضوء القادم من املصادر ال

 .الحصان يف كوكبة الجبار
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 تكونات النجوم

تتكون النجوم داخل السحب الجزيئية الباردة املوجـودة يف الفـضاء البـني نجمـي، والكثافـة االبتدائيـة 

لـك بـالغالف الجـوي قـارن ذ(للسحابة تكون يف حدود من بضع إىل مائة جسيم لكل سنتيمرت مكعـب 

هـذه الـسحب ال تـزال  أن إال)  مليار مليار جسيم30لألرض الذي يحتوى كل سنتيمرت مكعب منه عىل 

 أن  مئات اآلالف من الكتل الشمسية؛ ألن السحب الكبرية ميكنها-قادرة عىل احتواء قدر كبري من املادة

ار هيـ يعمـل مبثابـة بـذرة تتـسبب يف ان الضئيل يف كثافة الـسحبنحرافاإل. متتد ملئات السنني الضوئية

املناطق بسبب جاذبيتها الخاصة،وألن قوة جذب هذه املنطـاق تقـوم بجـذب املزيـد مـن املـادة إليهـا 

 . عملية جاريةهيتزداد الكثافة وتزداد الجاذبية أكرث، و

 حتـى عندما يتكثف أحد هذه النجوم األولية يسحق الغاز بداخله مـام يـسبب ارتفـاع درجـة الحـرارة

، ثـم تـشتعل تفـاعالت )تهيـ مليـون فهرن27( مليـون درجـة مئويـة 15تصل حرارة القلـب إىل حـوايل 

. االندماج النووي ويولـد الـنجم

يشكل اإلشعاع الناتج من النجم 

الجديد فقاعة حوله يف السحابة 

 الكيل الجزيئية املحيطة، والوقت

مـا بهـذه املطلوب لتكـون نجـم 

 50  حـوايل)مثل شمسنا(الطريقة 

 . مليون سنة

  راسل - نجربشكل هرتزس

نـسبة ) H-R(راسـل -يرسم علامء الفلك تطور النجوم عىل شكل يسمى شـكل هرتزسـپرنج

ًوهو أساسا مخطط بياين مبعرث للعالقـة بـني . 1910إىل أول عاملي فلك رسام أول شكل عام 

 التسلـسل"م عـرف باسـُمعظم النجوم تقـع عـىل رشيـط ي أن وجد. مقدار النجوم وألوانها
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 حتى تـصل إىل النـسق األسـايس ؛ينشأ عن تكون النجوم نجوم أولية تتطور خالل هذا الشكل". األسايس

نـي والتـي تقحـم الحالـة األوليـة للـسحابة هيمـسار  ومن خالل مسارين يعرفان باسم مسار هايـايش،

رحلة األساسية مـن حياتـه ، وعندما يكمل النجم امل.تصل إىل نجم كامل التكوين أن الغازية املنهارة إىل

ًميكن التطور يف اتجاهات شتى؛ فمثًال أصبحت شمسنا أكرث احمرارا وسطوعا من خالل اتخاذهـا لفـرع  ً

 بدأت حياتها كنجـوم أنها قبل -يف صورة نجوم حمراء عمالقة" فرع العاملقة" الشكل الذي يطلق عليه 

 .قزمة بيضاء ساخنة خافتة

 التسلسل األسايس

 وهو عبارة عـن رشيـط قطـري عـىل - املتوسطة مثل شمسنا ما يسمى بالتسلسل األسايستحتل النجوم

ً داخليـا يف قلبهـا مـن خـالل هيـدروچنيتقوم نجوم التسلسل األسايس بحـرق ال. راسل-شكل هرتزسپرنج

  النووي، وتـصنفحرتاقًليوم أيضا الذي يعترب رماد اإلهيتفاعالت االندماج النووي لتوليد طاقة، وينتج ال

عىل أساس درجة حرارتهـا، وألسـباب تاريخيـة أخـذت هـذه " أنواع طيفية"نجوم التسلسل األسايس إىل 

 درجـة مئويـة 50000 مرتبة حسب االنخفاض يف درجات الحرارة مـن O،B،A،F،G،K،M: األنواع الحروف

نـد ع) G(وتنتمـي الـشمس إىل النـوع ). تهيـ فهرن54300( درجة مئوية 3000وحتى ) تهي فهرن90000(

، وتـستمر مرحلـة التسلـسل األسـايس يف دورة حيـاة )تهيـ فهرن9930( درجة مئويـة 5500درجة حرارة 

 .ًليوم بدًال منه؛ عندئذ يصبح عمالقا أحمرهي ويبدأ يف حرق الهيدروچنيالنجم حتى ينفذ وقوده من ال

 األقزام البنية

إىل مرحلـة حـدوث النجوم األولية التي ال تتمكن من الخروج مـن مرحلـة تكـون النجـوم 

 نـسخ - يف كل النواحي املهمة - هيالتفاعالت النووية داخلها تعرف باسم األقزام البنية، و

 ليـست أنهـا كرات من الغازات املرتبطة عن طريق الجاذبية إال -هائلة من كوكب املشرتى

ووي يف ضخمة مبا فيه الكفاية لتمكني الجاذبية من توفري الحرارة الالزمة لبدء التفاعـل النـ

  تـزن يفأنهـاًمعظـم األقـزام البنيـة مامثلـة يف الحجـم تقريبـا لكوكـب املـشرتى إال . قلبها

  مـرة، وقـد وضـع وجـود هـذه النجـوم يف االعتبـار90 أي جزء من أجزائها أقل مـن وزنـه 
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 . فقد اكتشف الكثري منهااآلن أما 1995 مل يتم اكتشاف أولها حتى عام إنه منذ السبعينيات إال 

 وم املتغريةالنج

ًتلك النجوم التي تظهر تغريا جذريا يف السطوع، وتأيت يف عدد من األنواع املختلفة هي النجوم املتغرية ً .

ًنجوم ثنائية يتحرك كل مكون منها دوريا أمام اآلخر متسببا يف انخفـاض  هي النجوم املتغرية الكسوفية ً

 . رج تحت هذه الفئة نجمي الغول والشلياقمحصلة سطوع النجمني يف النهاية، ومن النجوم التي تند

ًهناك نجوم متغرية أخرى تتـضخم وتـنكمش دوريـا، ويتـسبب االنكـامش يف جعـل الـنجم أكـرث كثافـة 

ً يحتجز إشعاعا أكرث والذي يؤدي بدوره إىل تضخيمه مجددا وهكذا، ومن النجوم إنهًوإعتاما مام يعني  ً

ملتغـري القيفـاوي، وتـرتبط فـرتة نـبض النجـوم املتغـرية التي تسلك هذا السلوك نجمـي مـريا، والـنجم ا

القيفاوية مبارشة بالحد األقىص لسطوعها؛ فمعرفة سطوعها الحقيقي وقياس سـطوعها الظـاهري يتـيح 

 .حساب املسافة بني فرتات النبض

 النجوم الثنائية

تكـون الـنجم ًتدور حول بعضها البعض متامـا كـام تـدور الكواكـب حـول الـشمس، وي أن ميكن للنجوم

ــن  ــة م ــىل مقرب ــا ع ــني تكون ــن نجم ــايئ م الثن

بعـــضهام الـــبعض وأدت بهـــام حركتـــاهام إىل 

الدوران حول مركز ثقل مشرتك، وهنـاك أنـواع 

ًعدة اعـتامدا عـىل كيفيـة اكتـشاف طبيعـتهام 

ميكن رؤيتهـا " الثنائيات املرئية" الثنائية؛ فمثًال 

ــني، ــكل نجم ــىل ش ــسكوب ع ــالل التل ــن خ  م

فتظهـر بـسبب تـأثري " يات الطيفيـةالثنائ "أما 

ــضويئ ــوم بإزاحــة طــيفهام ال ــذي يق ــر ال   دوبل
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ًأثناء تحركهام ذهابا وإيابا، بينام يف  ًيتحرك النجامن أمام بعضهام البعض ليكونا نجـام " الثنايئ الكسويف"ً

 .ًمتغريا

ميكـن رصـده  الثقب األسـود ال أن أحد طرق اكتشاف وجود الثقوب السوداء حيث هي النجوم الثنائية

ً إذا كان جزءا من نظام ثنايئ فسيكون من املمكن االستدالل عىل وجـوده أمامبارشة بسبب لونه األسود 

 من تأثري جاذبيته عىل النجم الساطع املصاحب له

 العناقيد النجمية

ًتتكون النجوم غالبا يف مجموعات حيث تتقلص املناطق خالل سحابة تكون الـنجم ثـم تتفتـت ليخـرج 

 النجوم الصغرية، لكن هـذه النجـوم بإمكانهـا شـغل مجموعـات أكـرب تـسمى العناقيـد النجميـة، منها

تقع العناقيـد املفتوحـة يف مـستوى . العناقيد املفتوحة،و العناقيد الكروية: وملجرتنا درب التبانة نوعان

 العناقيـد  موطن لعدة مئات من النجـوم،هي عادة ما متتد بضع عرشات السنني الضوئية وهياملجرة و

ًاملفتوحة ترتبط عن طريق الجاذبية ارتباطا رخواوبالتايل سميت ب  ميكن اإلخالل أنهابسبب " املفتوحة"ً

 .بها بسهولة، ولذلك تكون النجوم املكونة لها عادة صغرية إىل حد ما

 كثيفة يه تركيزات كروية من النجوم التي تدور يف الهالة الخارجية للمجرة،وفهي العناقيد الكروية أما

 تجمع ماليني النجوم يف منطقة حجمها بضع عرشات السنني الضوئية، وهـذه الكثافـة تجعـل فهيًجدا 

ًتلك األنظمة النجمية مرتبطة معا بإحكام وبناء عليه  أن جاذبيتها أقوى مام يعني  النجـوم املكونـة فإنً

 .لها تضم بعض أقدم النجوم املعروفة عىل اإلطالق

 العاملقة الحمر

ً يف قلب أحد نجوم التسلسل األسايس تتوقف التفـاعالت النوويـة مؤقتـا ويبـدأ هيدروچنيا ينفد العندم

 .يربد، لكن هذا التربيد يؤدي إىل خبز أن القلب يف

ًيف الضغط مام يتسبب يف انكامش القلـب فرتتفـع درجـة حرارتـه مجـددا، ويـستمر هـذا  

 100حـوايل  -مرتفعـة مبـا فيـه الكفايـةاالرتفاع يف درجة الحرارة حتى تصبح درجة الحرارة 
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ليـوم، ثـم هيإلشعال التفاعالت النوويـة عـن طريـق حـرق ال) تهي مليون فهرن180(مليون درجة مئوية 

تؤدي الحرارة إىل تضخم الغالف الخارجي للنجم إىل مئات أضـعاف قطـر الـشمس، ويف الوقـت نفـسه 

جم من نجم أصفر يشبه الشمس إىل نجم أكرث  محولة الن-تؤدي التمددات إىل تربيد الطبقات الخارجية

 .حمرة يعرف بالعمالق األحمر وبرودة،

، وسـوف تبتلـع كـوكبي عطـارد اآلن مليار سـنة مـن 5ًتصبح عمالقا أحمر خالل  أن من املقدر لشمسنا

ظـروف قمـر تيتـان التـابع  أن والزهرة وتحمص سطح كوكب األرض ليصبح هًشا، ومن املثـري لالهـتامم

هذه  أن ً سوف تصبح دافئة مبا يكفي لتواجد حياة عندما تصبح الشمس عمالقا أحمر، إاللكوكب زحل

 .  لن تستمر طويًال-لألسف-املرحلة 

 السديم الكوكبي

ًماذا يحدث عند وصول نجم ما إىل نهاية فرتة حياته؟ النجوم املتوسطة واملنخفضة الكتلـة نـسبيا مثـل 

عرف بالسديم الكوين، وسـيكون الـنجم ُحابة غازية منتفخة تئة سهي عىل - حياتها بأمانهيالشمس تنت

ليـوم عنـد درجـات حـرارة عاليـة يف هيقد وصل بالفعل إىل مرحلة العمالق األحمر التي فيها يحـرتق ال

 تنـتج التغـريات الطفيفـة يف درجـات حـرارة القلـب -العاملقة الحمر نجوم غـري مـستقرة أن القلب إال

 مام يؤدي إىل حدوث نبضات يف الطبقات الخارجية التي يـزداد حجمهـا تغريات هائلة يف سطوع النجم

 .تصبح يف نهاية املطاف كبرية مبا فيه الكفاية إلستبعاد الغالف الخارجي بالكامل أن إىل

عد مسافات نجمية من األرض تـرى هـذه ُيقدر عرض السدم الكوكبية بحوايل سنة ضوئية، وحتى عىل ب

لكوكب بدًال من الشكل النقطي الذي تظهـر عليـه النجـوم عنـد النظـر  يشبه ا-السدم عىل شكل قرص

وقد صاغ هذا املصطلح عامل الفلك ويليـام ، "السديم الكوكبي"إليها من األرض وهذه هو سبب تسمية 

 يطلـق كـسچني جذوة متوهجـة مـن الكربـون واأل-ويبقي قلب النجم . 18 ـتشل يف أواخر القرن الهري

 . مركز السديم يف-عليها القزم األبيض
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 األقزام البيضاء

 فرتة حياته؛ وهو يف حقيقـة هي بقية خلفها نجم مثل الشمس بعدما أن-القزم األبيض هو جسم نجمي 

ويكـون . األمر قلب نجم أحمر عمالق قد طـرح أغلفتـه الغازيـة الخارجيـة متحـوًال إىل سـديم كـوكبي

 مـام يجعلـه -)تهيـ فهرن18000(  درجة مئويـة100000ًالقلب مرتفع درجة الحرارة للغاية، أحيانا يفوق 

ً يشع الحرارة ببطء، وبالتايل فهو باهت نـسبيا، وملـا إنهحجمه الصغري يعني  أن يظهر باللون األبيض إال

 تربد متحولة - تخفت مبرور الوقت فهيكانت هذه األقزام البيضاء ال تحتوي عىل مصدر داخيل للطاقة 

 ".قزم أسود" إىل ما يسمى 

ً تجمع كتلة شمسية من املادة يف كرة حجمها تقريبا مثـل حجـم األرض، فهيقزام البيضاء كثيفة للغاية؛ األ

وال يستطيع ضغطها الحراري مقاومة سحب الجاذبية الذي تتسبب فيه هذه الكثافـة العاليـة، وبـدًال مـن 

 فقـد - داخل القزم األبـيضُذلك تطبق عىل األقزام البيضاء نظرية ميكانيكا الكم، وليس هناك ذرات كاملة

 الذريـة واإللكرتونـات، وبيـنام تحـاول الجاذبيـة سـحق األنويـةًسحقت املادة داخلها لتـصبح حـساء مـن 

ضـغط "ًاإللكرتونات يتدخل مبدأ االستبعاد ليمنع تحولهم جميعا إىل نفس الحالة، وهذا الذي يطلق عليـه

 .ًاالنطواء عىل نفسها مكونة ثقبا أسودمينع األقزام البيضاء من  هو ما" انحالل اإللكرتونات

 املستعر األعظم

حيـث تحطـم هـذه   النجوم التي يفوق وزنها حوايل عـرشة مـرات وزن الـشمس حياتهـا بانفجـارهيتن

فعنـدما ينفـد الوقـود الـالزم للتفـاعالت . النجوم نفسها يف انفجار عظيم يعرف باسم املـستعر األعظـم

ً التأثري مشابها لفتح بوابة تحتجز فيًال وراءها، وبزوال مـصدر دعـم النووية لنجم كبري كهذا فجأة يصبح

النجم تخضع طبقاته الخارجية للسقوط الحر وينهار النجم مام يتسبب يف ضغط قلبه محـوًال إيـاه إىل 

ار، وهذا بـدوره يـؤدي إىل ارتـداد مفـاجئ يطـرح بالطبقـات املنهـارة إىل هينجم نيوتروين ويتوقف االن

 .ؤجج انفجار املستعر األعظمالخارج مام ي
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 النجوم النيوترونية

 حياته يف انفجار املـستعر األعظـم يف مركـز حطـام الـسحابة التـي خلفهـا هييبقى قلب النجم الذي أن

االنفجار، ويتكون ما يسمى النجم النيوتروين بسبب ازدياد الضغط داخل النجم الذي يـؤدي إىل سـحق 

لقلب إىل كرة عمالقة من النيوترونات، ولكن هذا ليس كل يشء؛ فكل اإللكرتونات، والربوتونات محوًال ا

، فتتدفق باليـني )نيوترينو(مع بعضه البعض ينتج عنه ما يسمى زوج من اإللكرتونات والربوتونات يندمج 

تنـذر علـامء الفلـك  أن  والتـي ميكـن- خارج النجم امليت وتنتـرث يف الفـضاءوراء باليني من النيوترينوات

 .ًيصبح مرئيا يف التلسكوب أن ستعر أعظم وشيك قبلبوجود م

، وهـذا كثيـف ) ميل7.5( كم فقط 12تحرش النجوم النيوترونية كتلة شمسية من املادة يف كرة اتساعها 

والنجـوم النيوترونيـة مثلهـا مثـل األقـزام . لدرجة تجعل مقدار ملعقة صغرية من املادة يزن وزن جبـل

يف حالة النجوم النيوترونية يحدث الضغط نتيجة تطبيق مبدأ  أن  إال-البيضاء محكومة بالضغط الكمي

 .االستبعاد الكمي للنيوترونات بدًال من اإللكرتونات
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 النجوم الكواركية

 - جاذبيته تستطيع تفكيكه إىل مـاهو أكـرث مـن ذلـكفإنإذا كان النجم النيوتروين ثقيالً مبا فيه الكفاية 

 أعلن علامء الفلك مبركـز هارفـارد 2002يف عام .  إىل مكوناته من الكواركاتإذابة نيوتروناته محولة إيها

ريمـي دراك أنهـم قـد اكتـشفوا چسميثونيان للفيزياء الفلكية، يف كامربيدج، ماساشوستس تحت قيـادة 

ًوظهـر صـغريا لدرجـة متنـع ) RXJ1856(نجم كواريك محتمل يف كوكبة اإلكليل الجنويب وقد أطلق عليـه 

ًجم نيوتروين لكن أيضا كبريا لدرجة متنع تصنيفه كثقب أسود نجمي الكتلةتصنيفه كن ً . 

يف حالة دورانهـا حـول -كل من النجوم النيوترونية والكواركية تظهر صفات مغناطيسية شديدة ميكنها 

 التفاعل مع الجسيامت املشحونة القريبة إلنتاج أشعة من اإلشعاعات من أقطابها املغناطيـسية -نفسها

تي ميكنها مسح الفضاء كمنارة كونية أثناء دوران النجم، وتـسمى مثـل هـذه األجـرام اسـم النجـوم وال

 .النابضة

 املستعر فوق العظيم

ار هيـحتى تشكل الكواركات النجميـة يعجـز عـن إيقـاف ان أن عندما يكون النجم املحترض كبري لدرجة

 مـستعر 100ثناء هذه العملية طاقة تكافئ جاذبيته، يبتلع القلب نفسه متحوًال إىل ثقب أسود مطلًقا أ

املـستعر فـوق العظـيم هـو  أن ويعتقـد. عظيم، ويطلق عىل هذا الحدث اسم املستعر فـوق العظـيم

 ومضات من إشعاع كهرومغناطييس ذي طاقة عالية اكتشفته األقامر هيمصدر انفجارات أشعة جاما،و

 .1997ًأصلها ظل لغزا حتى عام  أن ًقريبا إالًيتم رصد إحداها مرة يوميا ت. الصناعية يف الستينيات

مـصدرها هـو النجـوم  أن عندما مكننا اكتشاف النظائر البـرصية النفجـارات أشـعة جامـا مـن معرفـة

 .املنفجرة يف املجرات البعيدة
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 املجرات

 الفضاء بني املجرات

ًالفضاء البني نجمي ممل إذا، فأنـت لـست جـاهزا بعـد للعمـق ال أن إذا اعتقدت كـوين الـصارخ الـذي ً

 .يشغل املسافة بني املجرات

الفضاء بني املجرات أقرب ما يكون إىل فراغ تام مثل الطبيعة مع مجرد مسحة من املادة تقـدر كثافتهـا 

املجـرات  هـي  للفـضاء بـني املجـراترئيسةاملكونات ال.  واحدة لكل مرت مكعبهيدروچنيبحوايل ذرة 

ًلنجوم تشبه جزرا يف الفـراغ الكـوين تفـصل بينهـا مئـات الـسنني  تلك التجمعات العمالقة من ا-نفسها

قـارن ذلـك مبتوسـط املـسافة بـني .  مرة الحجم القيايس ملجـرة مـا40 إىل 20الضوئية والتي تساوي من 

الفـضاء  أن وسـتتمكن مـن رؤيـة -ًغالبا عرشات املاليني مرة حجم النجوم-النجوم خالل املجرة الواحدة

 .يقة أكرث كثافة للمكونات من الفضاء بني النجميبني املجرات يف الحق

 املجرات الحلزونية

املجـرات  هـي ًاملجرات األكرث شيوعا يف الكون

الحلزونية التي لها قـرص سـاطع متتـد خاللـه 

أذرع حلزونية متـسح املنطقـة حـول القـرص، 

ــن  ــارة ع ــر، هــذه األذرع عب ــة األم ويف حقيق

 مرة موجة حلزونية الكثافة تدور حول املجرة

كل بضع عرشات املاليني من السنني، وال يـرى 

هذا النمط عادة لكن تكـون النجـوم يحـدث 

يف مكان سـحق مـادة القـرص مـام يـؤدي إىل 

 إضاءة أذرع الحلزون بجيل جديد من النجوم
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ً الساطعة الساخنة، وتعرف النجوم الصغرية نسبيا املوجودة يف القرص بنجـوم الجمهـرة األوىل، ويحـاط 

وتـشري . ً غالبا موطن لنجـوم أقـدم تعـرف بنجـوم الجمهـرة الثانيـةهيبهالة كروية من املادة والقرص 

هذه الهالة تعمل مبثابة ميناء لكمية كبرية من املادة السوداء التـي  أن ًدراسات حركة املجرات أيضا إىل

 تشكل معظم كتلة املجرة

ث توجد عناقيد نجمية بكثافة مـع سـحب يسمى باالنتفاخ حي القرص املجرى ما ًوأخريا يوجد يف محور

الكوين والغبار، ويعتقد معظم املجرات تحتوي عىل ثقب أسود عمالق يف مركز االنتفـاخ يـزن  من الغاز

 .ماليني املرات كتلة الشمس

 املجرة الحلزونية الضلعية

. ر يف قلبهاًبعض املجرات الحلزونية تصبح بنيتها أكرث تعقيدا بسبب وجود ضلع من النجوم الساطعة مي

تنبع األذرع الحلزونية من القلب مبارشة، تأيت من نهايتي الـضلع، وفيزيـاء هـذه األضـالع  أن وبدًال من

 تكونـت بفعـل تفـاعالت الجاذبيـة مـع أنهاالعلامء يعتقدون  أن املجرية ليست مفهومة متام الفهم إال

ن الـنمط الحلـزوين املوجـود يف املجرات األخرى مقرونة مبوجـات الكثافـة التـي تـشبه تلـك التـي تكـو

ًاملجرات الحلزونية العادية، وتقريبا ثلث املجرات الحلزونية املعروفة ينتمي إىل نوع املجرات الحلزونية 

 .الضلعية مبا فيهم مجرة درب التبانة

 درب التبانة

-SBb(ئـة  تنتمي إىل املجـرات الحلزونيـة الـضلعية مـن الفأنهاويعتقد " درب التبانة"تسمى مجرتنا ب 

SBc ( عىل شكل الشوكة الرنانة)tuning fork diagram(، سـنة 100000 عرض قرص املجـرة يـساوي حـوايل 

 مـرة كتلـة 600  مليـار نجـم ويـزن300 سنة ضـوئية، ويحتـوي عـىل حـوايل 1000ضوئية، وسمكه حوايل 

 إىل عدد صـغري مـن وملجرة درب التبانة ذراعان رئيسيتان تتفرعان من نهايتي الضلع، باإلضافة. شمسنا

، وهذا النمط الحلزوين يدور حول محور قرص مجرة درب التبانة مرة "نتوءات"أذرع أقرص طوًال تسمى 

 . مليون سنة50كل 
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 سنة ضوئية من مركز درب التبانة عىل حافة نتوء يعرف 26000تقع الشمس والنظام الشميس عىل بعد 

ًتكمل الشمس مدارا واحدا حول م. بذراع الجبار ُمليون سنة، واستنادا إىل ع 220ركز املجرة مرة كل ً مـر ً

 مليار سنة عندما كان عمـر الكـون 13.2درب التبانة قد تكونت منذ  أن أقدم نجوم درب التبانة، يعتقد

 . مليون سنة فقط500نفسه 

 املجرات اإلهليلجية

 باســم املجــرات ليـست كــل املجـرات لهــا الــشكل الحلـزوين املنمــق؛ فهنـاك بعــض املجــرات املعروفـة

ًاإلهليلجية لها أشكال إهليلجية قدمية مسطحة ذات نجوم موزعة توزيعا إنسيابيا داخلها معظم نجوم . ً

عـادة تكـون أعامرهـا ( املؤقتـات النجميـة القدميـة هـي و-املجرات اإلهليلجية تنتمي للجمهرة الثانية

كلـة يف هيً وهنـاك أيـضا القليـل مـن ال.ًالتي توجد أيضا يف هاالت املجـرات الحلزونيـة) مليارات السنني

مدارات النجوم يف املجرات اإلهليلجية؛ ففي املجرات الحلزونية تدور جميع النجوم يف اتجـاه واحـد يف 

 ذاك، أو يف املجـرات اإلهليلجيـة تتقـاطع املـدارات النجميـة يف هـذا االتجـاه أمـامستوى قرص املجرة 

مليار أضعاف  10 مليون و10 أي كتلة ترتاوح ما بني -الكتلًوتشمل املجرات اإلهليلجية مدى واسعا من 

ًأحجامها تتنوع تنوعا كبريا أن  كام-كتلة الشمس ترتاوح ما بني بضع مئات السنني الضوئية وحتى مئات -ً

فقـط مـن املجـرات % 10 متثـل حـوايل فهـياآلالف، وهذه املجرات اإلهليلجية متثـل أقليـة يف الكـون، 

املجـرات اإلهليلجيـة تكونـت بانـدماج  أن يعتقـد.  يتغري مع تقدم عمـر الكـونلكن هذا قد، املعروفة

ًمجرتني حلزونتني معا، ويف الواقع قد تصبح درب التبانة إهليلجية يوما ما؛   عىل مسار تصادمي مع فهيً

 . مليار سنة3ً املجرتان عىل وشك االصطدام معا خالل -مجرة آندوميدا املجاورة

 عدم املالءمة املجرية

املجــرات العدســية . بعــض املجــرات ال يالمئهــا وصــف املجــرات الحلزونيــة وال اإلهليلجيــة

)Lenticulars(-لها قرص مثـل املجـرة الحلزونيـة لكـن هـذا - وتعني التي عىل شكل عدسة 

يف األصـل  هـي هـذه املجـرات أن يعتقـد. كل الحلـزوين داخلـههيالقرص ال يحتوي عىل ال

 ادتها املـستخدمة يف تكـون النجـوم فلـم يتبـق أي مـادةمجرات حلزونية استنفدت كل م



 131 الفضــاء

 

 

 تجنبـت التـصادم مـع مجـرات أخـرى أنهـاكل الحلـزوين؛ كـام هيلتكوين النجوم الساطعة التي ترسم ال

من ناحية أخرى هناك مـا يـسمى بـاملجرات . والذي يحول العديد من املجرات الحلزونية إىل إهليلجية

ًلها مظهرا مشوها غري معتاد يشوه تصنيفها ويعتقد  أن يفها؛ حيثغريبة األطوار التي مل يكن الحظ حل ً

 .بشكل خاص  ناتجة عن تحطامت مجرية عنيفةأنها

 شكل الشوكة الرنانة

يخترص علامء الفلك أشكال ومظاهر املجرات املختلفة فيام يسمى بشكل الشوكة الرنانة، الذي تـصوره 

ول الذي يقع يف أقىص يسار الـشكل ويوضـح املجـرات التسلسل األ. 1926عامل الفلك إيدوين هابل عام 

إىل الـشكل اإلهليلجـي شـديد ) E0( اإلهليلجية التي متتد مـن اليـسار إىل اليمـني مـن الـشكل الكـروي

وعنـد هـذه النقطـة ينقـسم ) S0(ثم تأيت بعد ذلك املجرات العدسية التـي تأخـذ الرمـز ) E7(التسطح 

لوي الذي يرسم املجـرات الحلزونيـة التـي متتـد مـن اليـسار إىل الفرع الع: ًالشكل مكونا فرعي الشوكة

إىل مجـرات ذات أذرع واسـعة ) Sa(اليمني من مجرات ذات أذرع ضيقة االلتفاف وانتفاخ مركزي كبـري 

 الفرع السفىل فيظهر املجرات الحلزونيـة الـضلعية التـي متتـد أما؛ )Sc(االلتفاف وانتفاخ مركزي صغري 

 .بنفس القواعد السابقة) SBa(إىل ) SBa(من 

 

 فهرس مسييه

 نرش عامل الفلك الفرنيس شارلز مسييه فهـرس يـضم املجـرات املرئيـة مـن خـالل 1771عام 

 ًالتلسكوب يف هذا الوقت، فاملجرات البعيدة غالبا ما تظهر مـن خـالل التلـسكوب خافتـة
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ًقـد ضـاق ذرعـا مـن اعتبـار وغامئة تشبه إىل حد كبري املذنبات، وكان مسييه صائد املذنبات الـشغوف 

 .يعد قامئة بهذه املجرات أن  لذلك قرر-املجرات املعروفة اكتشافات جديدة ملذنبات عن طريق الخطأ

فقد اكتشف املؤرخـون  -110ً جرما وامتدت منذ ذلك الحني لتشمل 103 ـبدأت قامئة مسييه يف األصل ب

  أهملهـا ومل -لـسبب مـا- إنـه بوضـوح إال الفلكيون دليالً عىل وجود أجرام كان مـسييه عـىل علـم بهـا

ًمل يغط فهرس مسييه املجرات فحسب بل أورد فيها أيضا العناقيد النجمية، والسدم، . يضمها إىل القامئة

الزال فهرس مسييه حتى يومنا هذا قامئة يـستخدمها الفلكيـون الهـواة يف  و.وبقايا املستعرات العظمى

 تضمها القامئة ميكن رؤيتها مـن خـالل املنـاظري والتلـسكوبات يتتحديد أهدافهم ألن معظم األجرام ال

 .الصغرية

 املجرات القزمة

النجوم الثنائية، هناك بعض املجرات التي يـدور حولهـا مجـرات شـقيقة مـصغرة،  وًمتاما مثل الكواكب

 درب ورمبا يكون املثاالن القياسيان هام سحابتي ماجالن الكربى والصغرى اللتان تـدوران حـول محـيط

مقـسمة إىل  -  مليار كتلة شمسية من املـادة10ًالتبانة، وسحابة ماجالن الكربى مثًال متثل موطنا لحوايل 

.  سـنة ضـوئية157000 ألف سنة ضوئية وتبعد عن درب التبانة 14000 واتساعها حوايل - مليون نجمة30

تنحرف  أن لعية صغرية قبلسحابة ماجالن الكربى كانت ذات يوم مجرة حلزونية ض أن ويعتقد العلامء

 عليـه مثـل هـي ًمقرتبة جدا من درب التبانة التي تسببت جاذبيتها يف حدوث تشوه لألوىل مكونـة مـا

 .شكل غري منتظم

 مثـل املجـرة القزمـة -بدرب التبانة أربعة عرشة مجرة قزمة تدور حولها وهنـاك مجـرات قزمـة أخـرى

 .يف الفضاء السحيق بني املجرات معزولة وهامئة -فينكس، واملجرة القزمة طوقان

 تكونات املجرات

ً سحبا من املادة تـتقلص بفعـل -تنمو املجرات القزمة بطريقة مشابهة لعملية تكون النجوم 

  وللسحب الكونية بشكل عـام درجـة مـن الـدوران وقـوة الطـرد املركزيـة. جاذبيتها الخاصة
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 بعـدين بيـنام تـسمح باسـتمرارها يف البعـد ار املجـرات يفهيـالتي تتولد نتيجة هـذا الـدوران تـدعم ان

املجرات الكبرية قد  أن ويعتقد.  مكونة املجرة الناتجة سواء أكانت مسطحة أم عىل شكل قرص-الثالث

حيث تندمج الوحدات ) bottom-up process(تكونت بعد ذلك من خالل ما يسمى بالعملية التصاعدية 

يتهـا لتكـوين املجـرات الكبـرية التـي نراهـا يف الكـون  بفعـل جاذب-ًتحديـدا املجـرات القزمـة-الصغرى

 .الحديث

بـدونها ال ميكـن -ًاملادة السوداء تلعب دورا خطـريا يف تكـون املجـرة أن وتبني املحاكاة خالل الكمبيوتر

معدل التكـون يف املـايض كـان أعـىل  أن الزالت املجرات تتكون حتى يومنا هذا إال. تحدث أن للعملية

 . الحايلًكثريا من الوقت

 تطور املجرات

ًمثلام تتطور أشكال الحياة تحت امليكروسكوب، تتطور املجرات عرب الزمن، فاملجرة يرتك لها الحبل عىل 

 إىل هيـدروچنيالغارب فتغري من تركيبها الكيميايئ عرب فرتة حياتها كام تفعل النجوم التـي تحـول غـاز ال

م تعيد املادة املخصبة إىل الفـضاء البـني نجمـي خـالل ليوم وعنارص أثقل خالل التفاعالت النووية، ثهي

 .انفجارات املستعر األعظم وطرد السدم الكوكبية

 عمليـة تطـور -ًشكل الشوكة الرنانة إليدوين هابل ميثل تسلسالً تطوريا أن وكان من املعتقد يف السابق

ففـي حالـة . ًصـحيحاذلـك لـيس  أن اآلنمن خاللها املجرات من إهليلجيـة إىل حلزونيـة، لكـن اتـضح 

 مسار التطور يعمل يف االتجاه املعاكس، محوًال املجـرات الحلزونيـة إىل إهليلجيـة فإن، حدوث أي يشء

مثلام حولت التصادمات املجرية الرتكيب الحلزوين املرتب إىل تشابك فوضوي إهليلجـي، لكـن النجـوم 

ا فال تتصادم مع بعـضها الـبعض، لكـن ً الفجوة بينها كبرية جد-املنفردة ال تندمج خالل تصادمات كتلك

الجاذبية تسحب النجوم من كل مجرة وتضعها يف مسار موحد، وتقوم موجات الضغط التي نشأت عن 

االنفجـار "ً ويـشار إليهـا أحيانـا مبجـرات -اندماجات املجـرة بإثـارة انفجـارات شـديدة مكونـة للنجـوم

 ".النجمي
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 املجرات النشطة

ا ثقوب سـوداء معظم املجرات له أن يعتقد

ضخمة كامنة يف قلبها، ويف املجرات النشطة 

تـــصبح الثقـــوب الـــسوداء مـــصادر قويـــة 

لإلشــعاع تحــول املجــرة إىل منــارات كونيــة 

وتكون الثقـوب الـسوداء امللتهمـة . ساطعة

مـصدر الطاقـة  هـي للنجوم والغاز والغبـار

 األسود عىل سحب املادة داخلـه ، وتعمل جاذبية الثقب.قلب املجرات النشطة-ألنوية املجرات النشطة

 عند اقرتابها من أفق حدث الثقب األسود تجمع نفسها يف حزم أنهاوتقوم بترسيعها إىل رسعة عالية إال 

وهنـاك . وتصطدم مبادة ساقطة أخرى مام يسبب ارتفاع درجـة الحـرارة وانبعـاث إشـعاع كهرومغناطيـيس

ت إشعاع راديوي مرتفع، ومجـرات نـشطة ذات  مجرات نشطة ذا:نوعان رئيسيان من املجرات النشطة

ًإشعاع راديوي منخفض؛ اعتامدا عىل كميـة اإلشـعاع التـي تنبعـث منهـا يف النطـاق الراديـوي للطيـف 

تنتج املجرات النشطة ذات اإلشعاع الراديوي املرتفع نفاث من البالزما ميكنه التدفق . الكهرومغناطييس

ا عىل قرص املجرة مثل األذرع الكونية، وتتحـرك املـادة يف هـذه ًيف الفضاء مئات السنني الضوئية عمودي

 حيث تصطدم بـشدة بالغـاز الـذي يـسود الفـضاء بـني -عة الضوء ًالنفاثات برسعة تقرتب جدا من رس

 وتكون موجات صادمة تنتفخ مكونـة فـصوص كبـرية باعثـة لإلشـعاعات الراديويـة، وال أحـد -املجرات

بـطء "مـا يـسمى  أن يعرف عىل وجه اليقني مصدر طاقة النفاثات الصادرة مـن املجـرات النـشطة، إال

  يف املجرات ذات اإلشعاع الراديوي املـنخفض فيتعقـدأما. ريات املمكنةيعترب أحد التفس" املسار القيايس

 رؤيتنـا للقلـب الباعـث -مثل قرص املجرة نفـسها-تحجز املادة املتخللة.املجرة تكون موجهة بحيثأن 

 .لألشعة الراديوية

 



 135 الفضــاء

 

 

 أشباه النجوم

د أشـباه النجـوم مجرات نشطة ترى عىل أبعـاد شاسـعة مـن درب التبانـة؛ تقـع أبعـ هي أشباه النجوم

ضوءها قد انبعث عندما كان عمر الكون ال يزال  أن  مليون سنة ضوئية مام يعني28املعروفة عىل بعد 

ًكرسا صغريا من عمره الحايل، وميكن رؤية شبه النجم هذا من هذه املـسافة الهائلـة مـام يجعلـه أكـرث  ً

ال يوجد من بينها ما يقع  أن املعروفة إالِهناك مئات اآلالف من أشباه النجوم .ًاألجرام سطوعا يف الكون

 عبارة عن مجرات أنها مليارات سنة ضوئية، مام حدا ببعض علامء الفلك إىل اقرتاح 3عىل بعد أقل من 

، ومرحلة الشباب العاصف التي ستستقر فيام بعد وتـصبح مجـرة يف شـكلها املـستقر چنينيةيف مرحلة 

 هذا اإلطار حتى مجرتنا درب التبانة قد تكون مرت مبرحلـة شـبه ًالذي نراه يف الكون املحيل حاليا، ويف

 .النجم يف ماضيها

، 1960تعرف كأشباه نجوم ألول مرة عام  أن ألقي علامء الفلك الضوء عىل األجرام التي كان من املعتقد

. رتن شميت عىل يد عامل الفلك الهولندي األمرييك ما1963 مل يعرتف بها عىل هذا النحو قبل عام أنهاإال 

 وهو اسم أطلـق عليهـا -ًوتعني جرما شبه نجمي) quasi-stellar object(ًاختصارا ل ) quasar(ويأيت االسم 

 .ً فعليا مجراتأنهاألن وقوعها عىل مسافة بعيدة جعلها تظهر كنجوم نقطية يف السامء إال 

 بداية الكون

 الكون

ًهناك تعريًفا روحيـا مختلًفـا  أن ميكنك رؤيته؟ أم هو موجود؟ أم فقط كل ما ًما الكون تحديدا؟ هل كل ما

 الـذي نحيـا فيـه األبعـادالكون هو املـدى الكامـل للفـضاء ثـاليث  أن  العلامء هوإليهًمتاما؟ أفضل ما توصل 

 الزمنـي بحيـث يكـون الكـون طبًقـا لحـساباتهم هـو ًجميعا، وبعض العلامء قد يضيفون إىل ذلـك البعـد

 . ماضيه ومستقبله بالكاملإليهًفا  مضااألبعادالفضاء ثاليث 

ًيؤكد علامء الكون تأكيدا خاصا عىل   ويعنـي ذلـك، الجـزء -بالنسبة إلينـا" الكون املرصود"ً

  مبعنـى آخـرأومن الكون الذي أتيح لضوئه السفر إىل درب التبانة منذ االنفجـار العظـيم 
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:  عـىل سـبيل املثـال-رى خـارج كوننـا قد تكون هناك أكوان أخ. الجزء الكوين الواقع خالل أفقنا الكوين

 .األكوان التي تشكل األكوان املتعددة التي تنبأت بها وجهة نظر العوامل املتعددة يف نظرية الكم

 االنفجار العظيم

 مل يكـن إنـه إال -حدث الكون الذي نعرفه أن  مليار سنة مضت أوجد أكرب انفجار سبق13.7منذ حوايل 

بيـنام  هـي  لقد بقيت املادة كام-لم يكن هناك موجة تفجريية متزق الفضاءًانفجارا باملعنى املعروف،ف

 لقـد حـدث يف كـل -متدد الفضاء نفسه، ومل يكن هناك نقطة وحيدة حـدث عنـدها االنفجـار العظـيم

ًمكان يف نفس الوقت، لكن هناك شيئا واحدا اشرتك فيه االنفجار العظيم مع االنفجارات العادية، وهـو  ً

يتسبب متـدد الفـضاء يف جعلـه  أن بة، فقد بدأ الكون بدرجة حرارة هائلة وكثافة كبرية قبلالكرة امللته

ما الذي تسبب يف جعـل هـذه الفقاعـة الكبـرية مـن املـادة، واإلشـعاع . الكون املعتدل الذي نراه اليوم

ل علـم ال أحد يعرف، لكن هنـاك مجـاالت مثـ أن والفضاء والزمن تقفز إىل الوجود ألول مرة؟ الحقيقة

 .ونظرية الكون امللتهب تقدم رؤى حول ذلك، الكون الكمي

 الخلفية امليكروية

كوننا قد انبثق إىل الوجود بشكل عفوي منذ مليـارات الـسنني ثـم متـدد وبـرد  أن من يقرأ للمرة األوىل

ن  عـ- وله الحق يف ذلك-ليشكل املجرات والنجوم والكواكب ويشكلنا نحن يف نهاية املطاف قد يتسائل

ترتكز نظرية االنفجار العظيم عىل دعـامتني راسـختني مـن األدلـة، أحـدهام . كيفية معرفتنا لهذا كله

ًبخصوص وفرة العنارص الكيميائية يف الفضاء، فاسـتنادا عـىل النظريـة، كـان الكـون يف بدايتـه مليئـا  ً

ليـوم هي العظـيم إىل  الذي تحول يف تفاعالت االندماج النووي يف كرة امللتهبـة لالنفجـارهيدروچنيبال

 باإلضافة إىل القليل من عنارص أثقـل، وتتنبـأ الحـسابات املبنيـة عـىل نظريـة االنفجـار العظـيم بـأن 

مـن غـاز % 25يكون قد انبثق من هذه الكـرة امللتهبـة عنـدما تحـول مـا يقـرب مـن  أن الكون البد

  الغـازات الكونيـة املعزولـة ًليوم؛ وهـذا هـو االتـزان املالحـظ متامـا يف سـحبهي بها إىل هيدروچنيال

 يكون هناك صـدى قابـل لالكتـشاف أن  يجبإنههناك دليًال مذهًال آخر، حيث تتنبأ النظرية  أن إال
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ً، وهو ليس صدى صوتيا بـل صـدى مكـون مـن إشـعاعات اآلنلالنفجار العظيم ينتقل يف الفضاء حتى 

 2.7رارة إشعاع الجـسم األسـود لهـا  موجات ميكروية تبلغ ح-كهرومغناطيسية لها أطوال موجية معينة

 .فوق الصفر املطلق) تهي فهرن4.85(درجة مئوية 

آرنـو بينزيـاس وروبـرت ويلـسون :  اكتشف عاملي الفلك الراديوي مبعامل بيل يف نيـو جـرييس1964عام 

 أنهـامإشعاع الخلفية الكونية امليكروي، وكان هذا االكتشاف من قبيل الصدفة البحتـة، فحقيقـة األمـر 

 غري املرغوب فيها التي عانـت منهـا األداة املستكـشفة إال" الضوضاء"حاوال يف البداية التخلص من هذه

 .كوننا قد تكون فعًال نتيجة انفجار عظيم مرتفع درجة الحرارة أن هذه الضوضاء أكدتأن 

 التضخم

نيـة بعـد والدة  من مليـار مليـار مليـار مائـة مليـون مـن الثا1بعد زمن قدره  أن تقول نظرية التضخم

 وهناك عدد من الدوافع لنظرية 2610الكون يف االنفجار العظيم خضع لطفرة منو هائلة وتوسع بعامل 

 طريقة إلخراج الكون من عامل الكم بعد االنفجـار العظـيم فلـوال التـضخم لكـان الكـون فهيالتضخم؛ 

ًمجددا تحت تأثري جاذبيته، ونظرية التضخم أيضا تحل بدقة لغزانهار   -ين كونيني مستعصيني آخـرين هـامً

 .مشكلة التسطح ومشكلة األفق

 طريقـة لتفـسري كيفيـة النـشأة األوىل للبنـى املختلفـة مثـل -عالوة عىل ما سبق-تقدم نظرية التضخم

التمـدد الـرسيع أدي إىل  أن  تقـولفهـياملجرات 

تكبــري تقلبــات الكثافــة التــي ولــدها مبــدأ عــدم 

 هـذا وأنيائية فلكية التأكد الكمي إىل مقادير فيز

قد شكل البذور التي منـت حولهـا املجـرات فـيام 

منط التقلبات املرصود يف إشـعاع ، بعد، ويف الواقع

الخلفية الكونية امليكـروي التـي رصـدتها األقـامر 

ًالصناعية تبدو متوافقة توافًقا جيـدا مـع تنبـؤات 

 . نظرية التضخم
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 مشكلة التسطح

 التـضخم يف 1980 جـوث عـام اآلن) MIT(ا تكنولوچيـد ماساتـشوستس للعندما وضع عامل الفيزياء مبعه

 هـي املـشكلة األوىل. االعتبار ظهرت مشكلتان يف نظرية االنفجار العظيم أرقتا املنظـرين ملـدة طويلـة

 -الفـضاء  أن ببساطة، تبني قياسات الكون الفيزيائية الفلكية املقلقة للكون يف الوقت الحارض. التسطح

 أفـضل نظرياتنـا -نظرية النسبية العامـة  أن  مسطح، وهو أمر مثري للدهشة إذا علم-طاقعىل أوسع ن

ومل تتمكن نظريـة االنفجـار العظـيم مـن تفـسري .  تتيح جميع االنحناءات املختلفة-عن املكان والزمان

 هذا التسطح

 ميكن معهـا حجم الكون هائل لدرجة أن  نظرية التضخم فقد حلت تلك املشكلة عن طريق افرتاضأما

ً يكون االنحناء ظاهرا عندما تحـاول الحفـاظ -تخيل أنك تقف عىل قمة كرة شاطئ. إهامل االنحناءات

 سـيبدو الجـزء الـصغري -كام تخربنا خرباتنـا اليوميـة- إذا تم تكبري الكرة إىل حجم األرضأماعىل توازنك، 

 .ًالذي تقف عليه من الكرة مسطحا

 مشكلة األفق

ملـاذا :  األفـق مـشكلةأنهـا -ً يف نظرية االنفجار العظيم أوضحته أيضا نظرية التضخمهناك خلل كبري آخر

الكوكبات املوجـودة يف الجوانـب املتقابلـة للـسامء  ًتظهر جوانب الكون املتقابلة متامثلة تقريبا ؟ حًقا،

لكن لـيس السامء إىل الطرف األخر، هناك مجرات مختلفة وعناقيد متتد من أحد أطراف  أن مختلفة كام

ً ساطعا مستعرا ونصفها اآلخر مظلام حالكا، وليس هناك فروقات نوعية كبرية، مثًال، ال نرى نصف السامء ً ً ً

 مليار سنة ضوئية، وبالتايل 46.5 حوايل -أفقنا الكوين-أبعد ما ميكننا رؤيته  أن .هناك سبب لحدوث ذلك

 سنة ضوئية، وحتى بالتحرك بـرسعة الـضوء 93من السامء تبعد عن بعضها البعض  الجوانب املتقابلة فإن

وقـد ، يتالمـسا أن  ميكن لجانبي الـسامء فيـه-مليار سنة 13.7 منذ - هناك زمن منذ بدأ الكونلن يكون

التفت نظرية التضخم حول ذلك عن طريق جعل حجم الكون صغري جدا أصغر بكثري مام كان عليه يف 

 أن لتنمـيط االختالفـات قبـلفر لدى محتـوى املـادة الوقـت منوذج االنفجار الكبري القيايس، وبالتايل يتو

 .اآلنيؤدي التضخم إىل وصول الكون للحجم الذي نراه عليه 
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 التضخم الفوضوي

تكون ظروف حـدوث  أن البد-تفسري كيفية حدوثه يف املقام األول هي إحدى مشكالت نظرية التضخم

اء آندري لينـدي تـسمى التـضخم الفوضـوي  وهناك نسخة من النظرية درسها عامل الفيزي-ذلك مناسبة

الكـون كـان يف بدايتـه مبـارشة بعـد  أن  تعرض آلية طبيعية لحـدوث ذلـك، فقـد افـرتض لينـديهيو

 وكـل مـا - جـسيامت افرتاضـية-االنفجار العظيم عبارة عن تشابك فوضوي ثاثر مـن التقلبـات الكميـة

ألركان الصغرية لهذا التـشابك مـساعدة تصبح الظروف يف أحد ا أن هو- من وجهة نظر ليندي-احتاجته

 .عىل التضخم ليتمكن هذا الركن الضئيل من النمو برسعة ليشغل حجم الكون

بفـضل التمـدد - لكن عىل بعـد شاسـعاآلنهذه العملية الزالت قامئة حتى  أن واستمر ليندي يف اقرتاح

 هنـاك أكـوان فـإني عىل صـواب وإذا كان ليند.  لدرجة تجعلنا ال نراه-التضخمي لفقاعة كوننا املحلية

 ".التضخم الخارجي"جديدة تتفرع من كوننا باستمرار يف عملية أطلق عليها ليندي اسم 

 حياة الكون

ًار النجـوم متحولـة إىل ثقـوب سـوداء سـببا يف نـشأة أكـوان أخـرى مـن كوننـا، فإحـدى هيـقد يكون ان

ودة إىل هذه النطاقات الجديدة، وقد ًالثقوب السوداء تشكل جسورا تشبه جحر الد أن النظريات تقول

 وأن، بيولـوچيإنتاج أكوان جديـدة ينـاظر التكـاثر ال أن أشار عامل الفيزياء النظرية األمرييك يل سمولني

األجيال املتوالدة من األكوان قد تتطور وفًقا لنسخة كونية ما من قانون االنتخـاب الطبيعـي لـداروين، 

 -مثـل التـسطح، ومعـدل التمـدد-يحمـل سـامت معينـة -الحيـةمثله كمثل الكائنات -وكل كون جديد

متحورة قليًال عن سامت الكـون األب، وكـام يف التطـور عنـد دارويـن ال تنجـو إال العـوامل التـي تحمـل 

 .السامت األكرث مالءمة

 العيوب الكونية

الكبـري، والـسالسل الكونيـة، وأحاديـات  تشكل عقد الطاقـة امللتويـة التـي خلفهـا االنفجـار

  القطب، واألنسجة، وحوائط املجـال عائلـة مـن األجـرام الغريبـة يف الفـضاء والتـي أطلـق
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هـذه العيبـوب ، وقد اقرتح توم كيبل من كلية لنـدن اإلمرباطوريـة "العيوب الكونية" عليها العلامء اسم

توابـع ال ميكـن  هـي توابع للكرس التلقايئ املتناظر يف الكـون وأنهاحيث أوضح : للمرة األوىل يف السبعينيات

 بلورة من اإلبر إنهتجنبها، فيمكن تخيل الكون املوحد املتناظر عىل 

ًجميعا عىل أطرافها؛ الكرس املتناظر يناظر ما يحدث عندما  تستوي

لـيس هنـاك سـبب يجعـل . تبدأ اإلبر يف الـسقوط بـشكل حتمـي

 ستـسقط -تـسقط يف نفـس االتجـاه-بـشكل حاسـم-جميـع اإلبـر 

يف منـاطق أخـرى   بيـنام بعض املنطـاقجاه يفمشرية إىل نفس االت

 .ً متاماستسقط مشرية إىل اتجاهات مختلفة

أبسط نوع من العيوب الكونية يتكون حيـث تتالقـى منطقتـان 

 األبعــاد هــو مــستوى ثنــايئ -ســقطت إبــرهام بطريقــة مختلفــة

السلـسة " العيـب املعـروف باسـمأما -يعرف باسم حائط املجال

 أكرث بحيث تشري اإلبر أوي ثالث مناطق فينشأ من تالق" الكونية

 إذا كانت اإلبر أما. إىل الخارج من خط مركزي يكون مبثابة قلب

أحـادي "تشري إىل الخارج يف أبعاد ثالثية تحدد نقطة عىل شائكة الشكل يطلق عىل العيب الكوين اسـم 

والذي يتكون عندما " لنسيجاا"ً أكرث العيوب الكونية تعقيدا فهو العنرص املجرد املعروف بأماالقطب، 

 .تشري جميع اإلبر إىل الخارج يف أربعة اتجاهات

 األكوان متعددة االتصال

ًبإمكانك السفر يف الفضاء بعيدا جدا لدرجة أنـك عـدت إىل املكـان الـذي بـدأت منـه أن تخيل أبلـت . ً

ًنظرية النسبية العامة آلينشتاين بـالء حـسنا يف تفـسري سـلوك مـا يجـاور كوننـا ول ًكنهـا ال تقـول شـيئا ً

يا الفضاء، فهل الكون لوح مسطح غري نهايئ، أم كرة مغلقة، أم تارة چ طوبولوأوبخصوص الشكل الكيل 

 دائرية الشكل، أم يشء أكرث غرابة من ذلك؟

ــم  ــة اس ــوان الحلزوني ــىل األك ــيات ع ــامء الرياض ــق عل ــصال"يطل ــددة االت ــام ". متع ــرى 2003ع   أج
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ميدون يف فرنسا دراسة إلشعاع الخلفية - پيري لومنيه يف مرصد بإيريسمجموعة علامء تحت قيادة چون

الفضاء قد تكون له بنية ملتفة معقدة مبنيـة  أن ًالكونية امليكروي، وقد وجدوا أمناطا لإلشعاع تشري إىل

، فإذا غادرته منه من أحد جوانبه فستدخل "اثنا عرشي سطوح"ًعىل مضلع ذي إثني عرش ضلعا يسمى 

أكـرث  والزال علامء الفلك يف انتظار مجسات فضائية لوضع خرائط جديـدة. الل الوجه املقابلُمجددا خ

 .دقة للخلفية امليكروية الختبار هذه الفكرة مبزيد من التمحيص

 

 علم الكون الكمي

دأ يكون قد ب أن  االنفجار العظيم الذي ولد كوننا من خالله البدفإنُاستنادا إىل نظرية النسبية العامة، 

من تفرد جاذب للغاية، أي نقطة منعدمة الحجم وال نهائية الكثافة، وكام هو الحـال يف فيزيـاء الثقـب 

ار نظريـة النـسبية العامـة هيـوجـود التفـرد الجـاذب للغايـة هـو دليـل عـىل ان أن األسود يرى العلامء

إىل النظـر للجاذبيـة مـن  وأننـا نحتـاج -ً ال تقدم تفسريا مقبوًال للحظات الكون األوىلفهي -الكالسيكية

 .ناحية كمية

النظريـات األخـرى . وقد تـم اقرتاحـه أول مـرة يف الثامنينـات، علم الكون الكمي هو محاولة نحو ذلك

ًللجاذبية الكمية تأخذ نظاما كميا موجودا  ً وتحاول تأسيس الجاذبية داخله ) مثل الجسيامت الفيزيائية(ً

 املعاكس لذلك؛ فهو يقوم بتكمـيم منحنيـات نظريـة النـسبية بينام علم الكون الكمي يعمل يف االتجاه

تجعل الصياغة حساب االحتامالت الكميـة لألنـواع املختلفـة . العامة املكانية والزمانية املوجودة نفسها

ًمن األكوان التي تنبثق إىل الوجود من العدم ممكنا، لكن إخضاع النظرية إىل اختبارات علميـة صـارمة 

 .ًفيزيائية فلكية عىل مستوى أفضل من تلك البيانات املتاحة حالياسيتطلب معلومات 
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 متعدد األكوان

ًلطاملا كانت األكوان املتوازية موضوعا رئيسيا تتناوله قصص الخيال العلمي لكن عـام   اقـرتح عـامل 1957ً

 جلـب أدت إىل" تفسري العوامل املتعددة" الفيزياء هوج إيفرت فلسفة جديدة لنظرية الكم تعرف باسم

كوننـا مجـرد أحـد األكـوان  أن  ذلـك يعنـيفإنًوإذا كان ذلك صحيحا . األكوان املتوازية إىل عامل الواقع

يف متعـدد األكـوان . ضمن شبكة مرتامية األطراف من أكوان عديدة أخرى تعرف باسم متعـدد األكـوان

 تكون فيها قد ألفت هذا  أكوانأوً أكوان لست موجودا فيها، -هناك أكوان تضم كل التصورات املمكنة 

 .ً حتى أكوان كنت فيها إمرباطورا لبولنداأوالكتاب 

ًاستحوذ عىل تفكري العلامء إمكانية وجود أكوان موازية تكون فيها القوانني الفيزيائية مختلفة جذريا بحيث 

 .ًتكون الجاذبية والتفاعالت بني الجسيامت دون الذرية لها أشكال مختلفة متاما

 لوجراميالكون الهو

 ألحـداث تحـدث عـىل سـطح ثنـايئ األبعـادماذا لو كان الكون كله مجرد هولوجرام، أي إسـقاط ثـاليث 

الذي " املقدمة األساسية للمبدأ الهولوجرامي هي ً متاما مثل الهولوجرام عىل بطاقة ائتامنك؟ تلكاألبعاد

املعلومـات املخزنـة  أن و بالتحديدًصيغ يف بداية األمر ردا عىل مشكلة الثقوب السوداء يف الفيزياء، وه

. - وهو يشء يختلف مع قـوانني نظريـة املعلومـات-عىل جسم يسقط يف ثقب أسود تبدو وكأنها تدمر

 .هذه املعلومات ال تسقط بل تبقى معلقة يف أفق حدث الثقب أن يقول املبدأ الهولوجرامي

  هذا البدفإنًالثقب مشفرا عىل أفقه  إذا كان محتوى معلومات إنهلكن بعد ذلك أدرك علامء الفيزياء 

ًيكون صحيحا للكون أيضاأن  قـد يكـون مـن املمكـن اختبـار هـذه . هو محدود بأفقه الكوين الخاص وً

غري مصقولة غري معتادة مام يجعل يكون له بنية خشنة  أن الفكرة؛ الفضاء يف الكون الهولوجرامي يجب

 اكتشف علامء باستخدام تجربة املوجات الجاذبـة لجهـاز 2007 يف عام .قياس التفاصيل الصغرية مستحيًال

يف أملانيا عالمـات مـرتددة لتلـك البنـى الخـشنة ) the GEO600 gravitational wave experiment (600جيو 

 .لكن الزالوا يف حاجة إىل املزيد من البيانات
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 الكون امللتهب

سبق نشأة كوننا؛ ألن االنفجار العظـيم هـو يف نظرية االنفجار العظيم القيايس، ال معنى للحديث عام ي

ًبداية ليس فقط املادة جميعها بل أيـضا بدايـة املكـان والزمـان، فالتـساؤل عـام حـدث قبـل االنفجـار 

النظرية التي درسها فـيام بعـد عاملـا العظيم يشبه التساؤل عام يقع شامل القطب الشاميل األريض، لكن 

نـسبة إىل ("الكون امللتهب" هذه النظرية باسم ت ذلك، وسميتالفيزياء نيل توروك وبول ستنهاردت غري

  لكوننـا كورقـة تـشبه الغـشاء تقـع األبعـادالزمكـان ربـاعي  تتخيـل هـي، و)كلمة لهب باللغة اإلغريقية

عد مسافة صغرية يف البعد الخامس يقع غشاء آخر يـصطدم ُ وعىل بيف فضاء فوقي له بعد إضايف خامس

ًوريـا، وكـل تـصادم يـشعل مـا نـسميه نحـن انفجـارا عظـياممعه الغشاء الخاص بنـا د ً  وتتكـرر هـذه. ً

 مليار سنة وبالتايل هناك تتابع ال نهايئ من االنفجـارات العظيمـة ممتـد مـن املـايض إىل 30 الدورة كل 

 .املستقبل

كـون النموذج امللتهب محفز بواسطة أفكار من نظرية األوتار تعرض آليتها الخاصة يف البنى املكونـة لل

 .مثل املجرات والعناقيد مام يجعل نظرية الكون امللتهب يف تحدي أمام نظرية التضخم

 علم الكونيات

  معضلة أولربز

ًألق نظرة للخارج يف ليلة صافية وسرتى عددا قليًال من النجوم وخلفها سامء مظلمة، وإذا كان الكون ال 

  برصك يف نهاية املطاف عىل النجم مام يعنينهايئ فمهام كان االتجاه الذي تنظر منه فحتام سيقع خط

رنيك أولـربز هيقد ألقى عامل الفلك األملاين  وتكون كتلة مستعرة مضاءة بالنجوم، أن سامء الليل البدأن 

 الضوء هذا التناقض الواضح يف القرن الثامن عرش فيام يعرف مبفارقة أولربز

 وننا منذ عدد سنني محـدد مـام يعنـيأوًال، ولد ك. وقد حل هذه املفارقة مزيج من عاملني

  تلك التي تقع يف أفقنـا الكـوينهيو - الضوء املنبعث من عدد محدد فقط من النجومأن 

 واكتـشاف قـانون هابـل ومتـدد الكـون يف العـرشينيات.  ميتلك الوقت الكايف ليصل إلينـا-
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ًلتفافا جديدا، فالتمدد ينرش الضوء للخارج أثناء محاولته اجتيازاأضاف   املسافات الكونية مام يؤدي إىل ً

 .ًتقليل طاقته ويجعل النجوم واملجرات البعيدة أكرث خفوتا مام تكون عليه عادة

 املبدأ الكوين

علم الكونيات علم غريب؛ فمن نقطة مراقبة واحدة يف الفضاء نحاول كشف عمل الكون بأكمله، لقـد 

 -  مقارنة مليارات السنني من التطور الكـوينبضع قرون من الرصد - أخذنا ما هو مكايفء للقطة واحدة

لنحاول تجميع تاريخ الكون بأكمله والتنبؤ مبستقبله، ويف الحقيقـة، علـم الكونيـات سـيكون مـستحيًال 

عـىل -الكـون أن لوال بعض الفرضيات التي وضعناها وأهم هذه الفرضيات هو املبدأ الكوين، وهو يقول

 له نفس الخواص يف جميـع نقـاط إنهمتجانس يعني . ًا متساوياً متجانس وموزع توزيع-النطاق الواسع

ًموزع توزيعا متساويا (أماالفضاء،  ويـرتبط املبـدأ .  له نفـس الـشكل يف جميـع االتجاهـاتإنهفتعني ) ً

ًاألرض ال تشغل موقعا مميزا يف الفضاء أن ًالكوين ارتباطا وثيًقا مببدأ كوبرنيكوس الذي ينص عىل نظرتنا -ً

 .يديةللكون تقل

 قانون هابل

الفضاء يتمدد، ووجد آينشتاين ذلك غري مستـساغ : ًنظرية النسبية العامة آلينشتاين تنبأت تنبؤا مذهًال

يعلن عن تلك النتائج لعلامء الفلك ليتناولوهـا بالبحـث والدراسـة قـام بتلفيـق معادالتـه  أن وبدًال من

مـرييك إيـدوين هابـل ومـساعده ميلتـون  وجـد عـامل الفلـك األ1929إلزالة ذلك التأثري، لكـن عـام 

الفـضاء حُقـا يتمـدد، وقـد جمعـا مالحظـات عديـدة مـن طيـف املجـرات  أن هامسون دليالً عىل

تكـون املجـرة متحركـة  أن ميكن. أي كيفية تغري سطوع ضوء املجرة مع تغري طوله املوجي-البعيدة

ميكـن . لضوء بسبب تـأثري دوبلـر مبتعدة عنه وهذا يؤدي إىل تغري الطول املوجي لأونحو املراقب 

 الكشف عن رسعـة حركـة املجـرات، وقـد وجـد هابـل - يف تحليل طيفي معني-للقياسات الفلكية 

 ضؤوها يتحول إىل اللون األحمر ويتحرك نحو اللون األحمـر األكـرب -معظمها ينحرس أن وهامسون

 رسعـة أن سافات، وجـدايف الطول املوجي يف نهايـة الطيـف، وبـالرتكيز عـىل املجـرات معلومـة املـ
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االنحسار تزداد بزيادة املسافة؛ كانت رسعة املجرة تحسب عن طريق رضب رسعتها يف عدد ثابت عرف 

ًمنذ ذلك الحني باسم ثابت هابل، وقد كان ذلك دليًال دامغا عىل التمدد الكوين الذي تنبأ به آينـشتاين، 

 .ولكنه أهمله

 التمدد الكوين

فلك إيدوين هابل كان عىل املـسار الـصحيح عنـدما حـسب رسعـات انحـسار عامل ال أن عىل الرغم من

هنـاك تفـسريات آليـة فيزيائيـة أعمـق وراء  أن ًاملجرات استنادا عىل تاثري دوبلـر للنظريـة املوجيـة إال

ًارسم نقاطـا .  التمدد الذي تسبب يف نشأة قانون هابل تخيل الفضاء وكأنه بالون منفوخإنهمالحظاته، 

جميـع النقـاط تتحـرك مبتعـدة  أن الون وراقب مواضع النقاط أثناء نفخك للبالون وستجدعىل سطح ب

ً بالنسبة للبالونات التي تتمـدد متـددا ثابتـا تـزداد رسعـة وأنعن بعضها البعض كلام كرب حجم البالون  ً

 .ً متاما كام تنبأ هابل-تباعد أي نقطتني عن بعضهام البعض بزيادة املسافة الفاصلة بينهام

 وهـو -يعمل التمدد الكوين عىل إزاحـة الـضوء القـادم مـن املجـرات البعيـدة إىل أطـوال موجيـة أكـرب

ذلك يختلف قليًال عن اإلزاحة الحمراء التـي ينتجهـا تـأثري دوبلـر،  أن مايسمى تأثري اإلزاحة الحمراء إال

 .أكرث حمرة وجية أكربفاإلزاحة الحمراء الكونية يسببها متدد الفضاء الذي ميدد الضوء إىل أطوال مو

 املادة السوداء

ـــام ـــرث م ـــىل أك ـــوي املجـــرات ع  تحت

.  جوهر املـادة الـسوداءإنه -ُ يرى منها

هنــاك مجــاًال مــن  أن وتقــول النظريــة

مـــادة غـــري مرئيـــة يتخلـــل الفـــضاء، 

ــكهــيواألد ــادة "هــذه  أن  مــن ذل امل

تـزن خمـسة أضـعاف املـادة " املظلمة

ــة ــه مجتمع ــون كل ــة للك ــد . املرئي لق
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ئة تناقضات بـني الكتلـة املرئيـة هيشعر علامء الفلك املادة السوداء للمرة األوىل يف الثالثينيات عىل است

يف عناقيد املجرات والكتلة التجاذبية املستدل عليها من حركة املجرات املكونة لها، وقد تبع ذلك ظهور 

للمجـرات الحلزونيـة، "ورانمنحنيـات الـد"دليل أوضح يف السبعينيات عندما بدأ علامء الفلك يف قيـاس

 رسوم بيانية توضح العالقة بني الرسعة املدارية للنجوم يف املجرة، وبعدهم عن مركز املجرة، وقـد هيو

ًتنبأ قانون كيپلر بأن املجرات التي ترتكز كتلتها يف املركز تقل رسعتها تدريجيا حتى تصل إىل الصفر كلام 

 فـإنمبجـرد االبتعـاد عـن انتفـاخ مركـز املجـرة  أن لك وجدواًتحركت مبتعدا عن املركز، لكن علامء الف

املجرة إذا كانت مضمنة يف هالـة  أن وأحد طرق تفسري هذه املشكلة هو. ًالرسعة املدارية تثبت تقريبا

 نحتـاج اكتـشاف جـسيامت املـادة أننـاوعىل الرغم من وجود أدلـة فلكيـة كثـرية إال . من مادة مخفية

 ًالسوداء مفردة تجريبيا

 الطاقة السوداء

متدد، أضـاف  أن لنظرية النسبية العامة تتنبأ بأن الكون البد أن عندما اكتشف املسكني آلربت آينشتاين

للصيغ الرياضية للنظرية إللغاء تأثري التمـدد، لكـن عنـدما اكتـشف إيـدوين " الثابت الكوين"ما يسمى 

 أكرب خطأ إنه عىل إليهًين من معادالته مشريا هابل التمدد الكوين، أزال آينشتاين عىل الفور الثابت الكو

 موجـود لكنـه - عىل الرغم من ذلـك-الثابت الكوين أن إىل اآلنوتشري املالحظات الفلكية . فادح يف حياته

ترسيع متـدد الكـون بـدًال  - يعمل يف االتجاه املعاكسإنه اآلن ويعتقد ،"الطاقة السوداء"متجسد يف اسم 

 التـسعينيات علـامء فلـك أواخـرلتأثري التسارعي للطاقة السوداء ألول مـرة يف ، وقد الحظ ا.من إبطائه

 .كانوا يقومون بقياس اإلزاحات الحمراء النفجار مستعر عظيم يف إحدى املجرات البعيدة

الطاقـة  أن تشري آخر بيانات تجريبية من مـسبار ويلكينـسون لقيـاس اخـتالف املوجـات الراديويـة إىل

 %4الذرات العادية متثل  أن ً، وأخريا%22 املادة السوداء متثل وأنن كتلة الكون، م% 74السوداء متثل 
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 عناقيد املجرات

عرف باسم عناقيـد ُ تتواجد ضمن تجمعات تفهيًمتاما مثل النجوم، -ال متيل املجرات إىل العيش منفردة

 أن يعتقـد.  مجرة1000عن  موطن ملا يزيد هياملجرات التي يصل اتساعها إىل ماليني السنني الضوئية، و

يتم تكون العناقيد خالل عمليـة تـصاعدية -ًالعناقيد الصغرى قد اندمجت معا لتكوين العناقيد الكربى

متتد مئات ماليني السنني الضوئية "عناقيد عظيمة"ًبدًال من اإلطار التنازيل، وتتجمع العناقيد معا مكونة 

ًوتشكل ألواحا وخيوطا من املادة تحيط بالفرا  .غات الشاسعةً

أحد أعضاء عنقود مجرة تعرف باملجموعة املحلية،وهناك عناقيد أخـرى قريبـة  هي مجرة درب التبانة

 تركيز غري مريئ من الكتلة يقع يف كوكبة سنرتوس التي تسحب درب التبانة -منا، ومنها الجاذب األعظم

العنقـود العظـيم " جـزء مـن فهـي مجموعتنا املحليـة أما). ث/ ميل350(ث/ كم600يف اتجاهها برسعة 

 .ًالذي يضم أيضا عنقودي فريجو وكوكبة الدب األكرب املجاورين" املحيل

 التعدس الجاذب

ينحني بفعل جاذبية عناقيد املجرات املتداخلة وهذا يشبه إىل حد  أن ميكن للضوء القادم من املجرات البعيدة

ر تجريبي لنظرية النسبية العامـة خـالل خـسوف اختبا  الذي قدم أول-كبري انحناء ضوء النجوم حول الشمس

يقوم بتضخيم الضوء القادم من املجرات البعيدة، ولهذا السبب تعـرف  أن ، وميكن لهذا التأثري1919شميس عام 

 الثنائية، يسبب هـذا التـأثري انحنـاء الـضوء األبعادففي ). gravitational lensing(هذه العملية بالتعدس الجاذب 

 الثالثية األبعاد يف أما، )انظر الشكل (جرات البعيدة بحيث يرى املراقب نسختني لصورة معكوسة القادم من امل

لكوننا الحقيقي فيقوم عنقود املجرة املصطف بني املراقب ومجرة بعيدة بتنظيم الضوء القادم من هذه املجرة 

وقـد اكتـشفت أوالهـا " حلقة آينشتاين" ويعرف مثل هذا االصطفاف باسم عىل شكل حلقة تامة حولها،

امليكروي يستخدم يف الكشف عـن األجـرام للتعدس الجاذب مثيل أصغر منه يعروف بالتعدس . 1998عام 

عن طريق ومـضة الـضوء التـي تـسببها هـذه )  األقزام البنيةأومثل الكواكب الخارجية (السوداء صغرية الكتلة 

 . النجم الواقع خلفهااألجرام يف ضوء
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 نهاية الكون

 كوننا حياته يف نهاية املطاف؟ لن يحدث ذلك قبل ماليني عديدة من السنني، لكـن هنـاك هيف سينكي

إذا أصبحت كثافة املادة أعىل مـن قيمـة حرجـة . ًعددا من السيناريوهات املحتملة وضعت يف االعتبار

عـىل نفـسه  جاذبيتها ستكون كافية يف يوم ما إليقاف التمدد الكوين وجعل الفضاء يـنكمش فإنمعينة 

ومن ناحيـة ". االنسحاق العظيم"ًمجددا يف عملية كارثية مضادة لالنفجار العظيم اسامها علامء الكون 

ًأخرى، إذا أصبحت كثافة الكون أقل من تلك النقطـة الحرجـة فلـن ينهـار مجـددا أبـدا بـل متـدده  أن ً

لل جسيامت املادة ويـتالىش سيستمر إىل األبد، ويف نهاية املطاف سينفد وقود النجوم وستموت، وستتح

؛ فطبًقا لقوانني انتقـال الحـرارة "سيناريو املوت الحراري"الكون إىل العدم،ويطلق عىل ذلك أحيانا اسم 

مبـا يف ذلـك -يكون الكون بذلك قد وصل إىل حالة من االتزان الحراري وبالتايل ال ميكن بذل شغل مفيد

ريو املـوت الحـراري محـتمًال بـسبب وجـود الطاقـة يبـدو سـينا. تحول الكتلة إىل طاقة داخـل النجـوم

السوداء التي تساعد التمدد الكوين عىل إكامل مسريته، لكن الطاقة الـسوداء تفـسح املجـال الحتامليـة 

فإنهـا " الطاقـة الخفيـة"فإذا كانت الطاقة السوداء فعالة مبا يكفي لتتحول إىل صورة يطلق عليها -ثالثة

ًترسيع التمدد الكوين إىل درجة متزق الكون إربا بكل مـا تحملـه الجملـة ستتمكن يف نهاية املطاف من 

 ".التمزيق العظيم"ٍمن معنى يف سيناريو قاس إىل حد ما يعرف باسم
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 السفر يف الفضاء

 الصواريخ

 وهو، لكل فعل رد فعل مساو لـه -مظهر تقليدي لقانون نيوتن الثالث للحركة هي الصواريخ الفضائية

فالصواريخ تعمل عن طريق ترسيع أحجام كبرية من غازات العـادم إىل . د له يف االتجاهيف املقدار ومضا

الـدفع عـىل . رسعات عالية يكون رد الفعل عليها هو القوة التـي تـدفع الـصاروخ يف االتجـاه املعـاكس

 تدفع -اءًسطح األرض سهل ألن هناك دامئًا شيئا ما تدفعه املركبة يف االتجاه املعاكس؛ فالقارب يدفع امل

لكـن يف . املروحة كتلة من املاء إىل الخلف فيكون رد الفعل عليها قوة ترسع حركـة القـارب إىل األمـام

التـي سـتدفعها " كتلـة رد الفعـل"تحمل معهـا  أن مركبة الفضاء البد أن فراغ الفضاء ال يوجد يشء؛ أي

 مـادة هـيادة املؤكـسدة، و الوقـود باإلضـافة إىل املـ-وتسمى دافع الصاروخ، وهو ينقـسم إىل جـزأين

 يف كـسچني، فعـىل سـطح األرض، هنـاك وفـرة مـن األحرتاق املطلوب لحدوث اإلكسچنيتحتوى عىل األ

 .كسچنيتعتمد عىل نفسك وتأخذ ما تحتاجه من األ أن  يف الفضاء عليكأماالغالف الجوى، 

 مدار األرض

مسارات الرحالت كانـت  أن رية، أيإحدى أول الرحالت إىل الفضاء كانت فيام يسمى مسارات شبه دائ

 يف األسـاس عبـارة عـن نـسخة مكـربة مـن قـذف كـرة يف الهـواء -عبارة عن أقواس عمالقـة يف الـسامء

 بأول رحلة فضاء بـرشية يف أمريكـا 1961 شيبارد عام اآلنوقام . ومراقبتها أثناء عودتها إىل سطح االرض

 300(  كـم480 دقيقة وهبطت بآالن عىل بعـد 15وكانت عبارة عن رحلة يف مدار شبه دائري استغرقت 

 .من موقع انطالقه) ميل

يتطلب وضع صاروخ يف مدار حول األرض طاقة أكرب بكثري من تلك التي يحتاجها الـصعود 

 والهبوط الرسيع لرحلة يف مـسار شـبه دائـري، فاملـدار هـو سـمة خاصـة للجاذبيـة يقـوم

 اردة املركزيــة الالزمــة إلبقــاء دوران فيهــا الــسحب الجــاذب للكوكــب بتــوفري القــوة الطــ

  ًوتحتـاج الـصواريخ إىل الوصـول إىل رسعـة عاليـة جـدا للوصـول إىل.  مركبة الفضاء حولـه
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مام يجعل الرحالت املدارية بطبيعتها أكرث ) ميل يف الساعة 1700(س/كم28000مدار األرض، عادة حوايل 

رسعة تتولـد حـرارة تـصل إىل آالف الـدرجات خطورة، فعند دخول املركبة إىل الغالف الجـوي بهـذه الـ

املركبة تحتاج عوازل حرارية عالية الكفاءة حتـى ال تحـرتق، وكـان الـرويس يـوري  أن  مام يعنى،املئوية

 .م1961جاجارين أول إنسان يدور حول األرض يف إبريل عام 

 رسعة الهروب

 أوهو أبعد مـن الـرحالت شـبه املداريـة ًأحيانا تحتاج البعثات الفضائية إىل إرسال مركبة فضائية إىل ما

ً تجاوز جاذبية كوكبنا متاما، وميكن للعلامء استخدام قوانني جاذبية نيوتن لحساب -الدوران حول األرض

)  ميل يف الساعة25000(س /كم 40000 بالنسبة لألرض تساوي هيالرسعة الالزمة للصاروخ لفعل ذلك، و

 أن  القمر فالخروج منه أسهل من الخروج من األرض بسبباأم. عرف باسم رسعة الهروب من األرضُوت

 .فقط)  ميل يف الساعة5300(س /كم 8600 رسعة الهروب من القمر -جاذبيته أقل منها

رسعة الهروب من األرض كافية إلطالق صاروخ يف رحلة إىل الكواكب لكن الرشوع يف رحلـة إىل النجـوم 

تبقـى بعيـدة عـن جاذبيـة الـشمس  أن  سـتحتاجألنهـا -سيتطلب سفينة ميكنها التحرك أرسع من ذلك

 ليست قوية بقدر قوتها عند مسافات أقـرب، -ًحمدا هلل-جاذبية الشمس عند مسافة مدار األرض. ًأيضا

لكن مركبة الفضاء التي هربت بالفعل من جاذبية األرض ال تزال يف حاجة إىل رسعـة إضـافية مقـدارها 

 .) ميل يف الساعة93000(س/كم 150000
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 األقامر الصناعية

مركبات فضائية من صنع اإلنسان تدور حول األرض، وكان أولهـا القمـر الـصناعي  هي األقامر الصناعية

يحـرتق يف الغـالف  أن  لفة حول األرض قبل1440 والذي قام ب 1957الذي أطلق عام  1الرويس سپوتنيك

 مزودة بـأطقم عمـل بـرشية بـل تـؤدي معظم األقامر الصناعية تكون غري. 1958الجوي يف بدايات عام 

مثـل (وظائف يتم التحكم فيها عن بعد يف الفضاء مثل رصد األرض، والفلك، وإرسـال إشـارات مالحيـة 

ًوالعمل كمنصات اتصال، لكن هناك عددت قليالً من األقـامر يـزود  GPS( أقامر نظام التموضع العاملي

 مأهولة بالبرش يف مدار األرض بـشكل دائـم سـوى بأطقم عمل برشية؛ يف وقتنا الحارض ال يوجد قاعدة

، ويزيـد عرضـها عـن اآلن أكرب قمر صناعي يدور حـول األرض حتـى هي، و)ISS(محطة الفضاء الدولية 

 منصة علمية لدراسة تأثريات الفـضاء عـىل جـسم اإلنـسان وإلجـراء أبحـاث هي، و)ً قدما325( مرت 100

 .ميكن إجراؤها عىل سطح األرض والتي ال -أخرى يف بيئة منعدمة الجاذبية

 السياحة الفضائية

  مــن خــالل تــأجري مركبــات فــضائية للــذهاب إىل اآلفــاقاآلنالــسياحة الفــضائية متاحــة 

  صواريخ فضائية محملة بسياح يدفع كل منهم مئات اآلالف من الـدوالرات ليجـرب- العليا
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رشكـة فـريچن جاالكتيـك ملؤسـسها  يهـ الرشكة الرائدة يف السياحة الفـضائية. تشويق الفضاء الخارجي

الربيطاين ريتشارد برانسون والتي تعتزم تقديم رحالت شبه مدارية إىل الفضاء عىل منت مركبـة فـضائية 

 دوالر للفـرد 200000تكلفة التـذكرة . ذات أجنحة تهبط إىل األرض من خالل مدارج الطائرات التقليدية

تعـد مـشاريع الـسياحة . ًخفض كثريا خالل العقود القادمـةين أن  من املتوقع لهذا السعر الضخمإنهإال 

 أسـابيع يف فنـادق أوالفضائية املستقبلية بـرحالت مداريـة ورمبـا تـوفري فـرص إلقامـات ممتـدة أليـام 

 . حتى القمرأو تدور حول األرض -فضائية

 مدار كالرك

الكوكـب عـىل ارتفـاع يعتمد الوقت الذي يستغرقه جسم يدور حول األرض يف إمتام دورة واحدة حول 

 دقيقـة لكـن هـذه الفـرتة 90ًمدار األرض املنخفض قريب نسبيا مـن الكوكـب ودورتـه تـساوي . املدار

تصل إىل نقطة تكون فيها الفـرتة املداريـة مـساوية للوقـت  أن الزمنية تزداد كلام تحرك إىل الخارج إىل

ر الـصناعي املوضـوع يف املـستوى القمـ.  سـاعة24الذي تستغرقه األرض يف الدوران حول محورهـا؛ أي 

 سيظهر معلًقا يف السامء فوق نفس النقطـة -) ميل22236(  كم35786-االستوايئ لألرض عند هذا االرتفاع

 .عىل سطح األرض

 نرش كاتب خيال علمي مغمور يدعى آرثر يس كالرك مقاًال يف املجلة الربيطانية لإلليكرتونيات 1945عام 

)Wireless World (األقامر التي تشغل هذه املدارات ميكن استخدامها يف نرش اإلشـارات  أن ه إىلأشار في

 ".كالرك" هناك املئات من أقامر االتصاالت تلك تدور حول األرض يف مدارات اآلن. الراديوية حول العامل

 املسابري الكوكبية

. لقد وضع عدد صغري من سفن الفضاء يف مـدارات أجـرام أخـرى يف املجموعـة الشمـسية

الـسوفيتي الـذي  1)لونـا (كان أول مسبار فضايئ من صنع اإلنسان يغادر مـدار األرض هـو

 )10-لونـا(، وشـقيقته املركبـة .مر بالقمر قبل دخول املدار حول الشمس و1959أطلق عام 
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قـد يـستغرق الـدوران حـول كوكـب آخـر .  كانت أول مركبة تدور حول القمـر1966 التي أطلقت عام 

 عنـدما 1971عـام ) 9مـاريرن ( لكنه تحقق ألول مرة عن طريق مركبـة فـضاء ناسـا خمس سنوات أخرى

 .دارت يف مدار املريخ وعادت بأول صور فوتوغرافية للكوكب األحمر عن قرب

 مل تقنع مبجرد الدوران حول األجرام األخرى بل هبطت عىل سطحها -هناك سفن فضائية أجرأ من ذلك

ذلك  أن  عىل الرغم من1959وسية أول مركبة تهبط عىل سطح القمر عام الر) 3لونا (كانت مركبة . ًأيضا

ًكان اصطداما أكرث من كونه هبوطا،  فقد قامت بأول هبوط هادئ عـىل سـطح القمـر عـام ) 9لونا  (أماً

، وقـد دارت .عىل سـطح كوكـب الزهـرة) 3ينرياق( نفس العام الذي تحطمت فيه املركبة الروسية -1966

 مدارات حول كوكبي املـشرتى وزحـل وحلقـت فـوق أورانـوس ونبتـون ويف الوقـت مركبات فضائية يف

 .أحد أقامر زحل وهو تيتان ونفسه تم القيام بهبوط مخطط عىل املريخ والزهرة

 املحركات اآليونية

ا املثبتـة هـو الـدفع تكنولوچيـًأحد بدائل الصواريخ الذي قفز مؤخرا من حيز التجـارب إىل حيـز ال

ِّ تحمل الوقـود وتولـد فهي -املحركات اآليونية بنفس املبدأ األسايس للدفع الصاروخيتعمل . اآليوين

الحركة عن طريق قذفه خلفها بأقىص رسعة، لكن يف الوقت الذي تقوم فيـه الـصواريخ بـذلك عـن 

 الوقود تقوم بـه املحركـات اآليونيـة عـن طريـق إعطـاء الوقـود شـحنة كهربيـة ثـم إحرتاقطريق 

 -ًيبدو إخراج الوقود ذرة بذرة بهذه الطريقـة عمليـة بطيئـة جـدا.  مجال كهريبترسيعه باستخدام

ً تستغرق أياما وأسـابيع مـن أنهاًفاملحركات اآليونية تحقق دفعا ضئيًال مام يعني .  فعًال بطيئةهيو

ً تتمتع بكفاءة عالية جدا؛ فكـل جـرام أنهاميزتها  أن التشغيل املستمر للوصول إىل رسعة قصوى إال

ً الوقود يف املحرك اآليوين يعطي دفعا مـساويا من  مـرة الـدفع الـذي تعطيـه نفـس الكتلـة مـن 20ً

 . يف النهايةحرتاقالوقود الكيميايئ القابل لإل
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 األرشعة الشمسية

 صفائح مايلر فضية كبرية والتي أنها. ًا دفع مختلفة متاما عن الصواريختكنولوچياألرشعة الشمسية متثل 

وكـام أوضـح آينـشتاين عنـدما عمـل عـىل التـأثري . لتطفل عىل الضوء القادم من الشمسًتقوم حرفيا با

ً ميكن أيضا اعتباره جسيامت تعرف باسم الفوتونـات، -فالضوء ليس فقط موجة، 1905الكهروضويئ عام 

ًوضوء الشمس مآلن بفوتونات عالية الطاقة ومتاما كام تصطدم جسيامت الهواء بأرشعة اليخـت تهطـل 

وضبط زاوية الرشاع ميكن القائد . ونات عىل الرشاع الشميس تنقل كمية التحرك التي تدفع الرشاعالفوت

 .من توجيهه، إمالة الرشاع لترسيع السفينة وكذلك تغيري حجم مدارها حول الشمس

 البرش يف الفضاء

لـدوران حـول األرض  ثم قمنـا با،حلقنا أوًال خارج الغالف الجوي. ًيف الستينيات غادر البرش األرض أخريا

ًوأخريا عندما شارف العقد عىل االنتهاء ذهبنا إىل القمر، لكن منذ ذلك الحني مل يقم البرش نسبيا بـدفع  ً

الوصـول إىل املـريخ  هـي بعد القمر كانت الخطة. ًاستكشافات الفضاء املزودة بفرق عمل برشية قدما

بالبرش إىل هاوية الفضاء بـني الكواكـب الدفع  أن ، لكن اتضح1986وهبوط أول فريق عىل سطحه قبل 

ًاإلشعاعات يف الفضاء السحيق تشكل خطرا مميتا عـىل  أن أصعب مام كنا نظن؛ فقد أظهرت الدراسات ً

 إضافة دروع ثقيلة إىل مركبة الفضاء غري ممكنة التنفيـذ؛ ألن ذلـك مـن شـأنه زيـادة وأنرواد الفضاء، 

ومع ذلك توصل العلامء يف مختـرب رذرفـورد آپليتـون ، كبريةيرفع يف الفضاء زيادة  أن الوزن الذي يجب

)Rutherford Appleton Laboratory (معظم اإلشعاعات الضارة يف الفضاء تتكـون مـن . يف إنجلرتا إىل حل

تغلـف بفقاعـة مغناطيـسية  أن مركبة الفضاء ميكن أن ًجسيامت مشحونة كهربيا واعتقد فريق املخترب

هـذه املغناطيـسات املطلوبـة لعمـل ذلـك  أن ن الذري، واألفـضل مـن ذلـكميكنها صد هذا الخطر دو

 .صغرية وخفيفة مبا يتناسب مع إطالقها يف الفضاء
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 الحياة يف الفضاء

 )C.H.O.N(ن .أ.هـ.ك

العنـارص التـي تقـوم عليهـا الحيـاة عـىل األرض  هـي نيرتوچـني والكـسچني، واألهيـدروچنيالكربون، وال

 الثالثـة أمـا بكميات هائلة نتيجة لالنفجار العظيم، هيدروچنيظهر ال). C.H.O.N(ن .أ.هـ.واختصارها ك

ًربط العنارص معا لتكوين نواة ذريـة أكـرب -عنارص الباقية فقد تشكلت يف األفران النووية داخل النجوم

ًبا  النجوم حياتها يف انفجار املستعر األعظم تتشتت العنارص يف الكون لتكون سحهيوعندما تن. ًتدريجيا

لقـد أظهـرت . يف الفضاء بني النجمي والتي تنمو منها بعد ذلك أجيال مستقبلية من النجوم والكواكـب

ًتخضع لرشارات كهربيـة لتكـون أحامضـا  أن التجارب كيف ميكن ملركبات هذه العنارص األربعة يف املاء

 . اللبنة األساسية للحياة العضوية-أمينية

 الحياة يف املجموعة الشمسية

 األرض هو املكان الوحيد يف املجموعة الشمسية الذي عرث فيه عىل حياة، مع ذلك يـشك الكثـري كوكب

 من املمكن اكتشاف حياة ميكروبيـة بدائيـة عـىل كوكـب املـريخ، وقمـر أوروبـا التـابع إنهمن العلامء 

عتقـاد هناك عدد من االكتشافات الحديثة عىل كوكـب املـريخ حـدت بـالعلامء إىل اال. لكوكب املشرتى

الرصـد املـداري كـشف عـن  أن  تم اكتشاف مياه جليدية هناك، كـام-بوجود حياة مختبئة يف األعامق 

 أن امليثان الجوي تفككـه سـهل لـذلك يـشري اكتـشافه إىل. وجود غاز امليثان يف الغالف الجوي للكوكب

ًهناك مصدرا موجودا عىل كوكب املريخ، وميكن عـدم  أن  الـرغم مـنًيكون هذا املصدر بركانا عـىل أن ً

وجود براكني نشطة يف الكوكب يجعل ذلك غري قابل للتصديق؛ وجود مصدر حيوي يبدواحتاملية أكـرب 

القمـر أوروبـا يحتـوى عـىل  أن يف وجهة نظر الكثريين، ويف الوقت نفسه اعتقد بعض علـامء الكواكـب

 نتيجة سـحق وضـغط جاذبيـة والحرارة املتولدة. ًمحيط من املياه السائلة مطمورة بعيدا تحت السطح

املشرتى املجاور تحفظ املياه من التجمد وميكنها حفظ درجة حرارتها بحيث تكون دافئة بشكل يـالءم 

 .وجود حياة
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 اإلنتثار الشامل 

ــشامل  ــار ال ــم اإلنتث ــرف باس ــسية يع ــة الشم ــب املجموع ــني كواك ــات ب ــل للميكروب ــال املحتم االنتق

)Panspermia(ل مرة عامل الكيمياء الـسويدي  فكرة طرحها ألوهي، و)ثـم 1903عـام ) نسهيـسـفانت أر 

 ).شاندرا ويكراماسينجي(، و)فريد هويل(طورها بعد ذلك عاملي الفلك الربيطانيني 

الكائنات لها القدرة عىل االنجراف يف الفضاء داخل الصخور حيـث يـتم حاميتهـا مـن البيئـة  أن يعتقد

تعـصف بالكائنـات  أن اإلشـعاعات الشمـسية ميكـن أن ءالقاسية خـارج األرض، ويعتقـد بعـض العلـام

 نفـس وسـيلة -الدقيقة املوجودة داخل حبيبات الرتاب الضئيلة إىل الخارج خالل الفضاء بني الكواكـب 

 عـىل سـطح القمـر 12 هبطت بعثة أبوللـو 1969يف نوفمرب من عام . الدفع باستخدام األرشعة الشمسية

أعـاد . الهابط اآليل الذي كان قد هـبط يف وقـت سـابق منـذ عـامني -) 3سريفيور (عىل مرمى حجر من 

 أنهـا والتي اكتـشف بعـد عودتهـا إىل األرض 3 ميكروبات من داخل كامريا سريفيور12رواد فضاء أبوللو 

ًنجت أثناء مكوثها يف الفضاء، وقد دعم هذا االكتشاف نظرية اإلنتثار الشامل دعام كبريا ً. 

 الكواكب الشبيهة لألرض

دأ علامء الفلك يف اكتشاف كواكب تدور حول نجـوم أخـرى، وهـذه الكواكـب لهـا كتلـة ب

  حيث تكون درجة الحـرارة مالمئـة لوجـود-وتدور يف املنطقة املعتدلة ، تشبه كتلة كوكبنا
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 والتـي تـسمى -اكتشفت أوىل الكواكب التي تقـع خـارج مجموعتنـا الشمـسية. املاء يف الحالة السائلة

 تـشبه كوكـب املـشرتى اآلن، ومعظم هذه الكواكب التي وجدت حتـى 1995 عام -جيةبالكواكب الخار

أشـبه الكواكـب بـاألرض . ا الكشف، ظهرت العوامل ذات الكتل األصـغر يف املـشهدتكنولوچيلكن بتطور 

والـذي تبلـغ كتلتـه سـبع مـرات كتلـة كوكـب ) Gliese 581d( ) دي581جليـيس (ًاملعروفة حاليا كوكـب 

نجمـه  أن  نصف قطر مدار األرض إال0.2 يدور يف مدار نصف قطره يساوي إنهالرغم من األرض، وعىل 

 .األرضً مام يجعل درجة حرارته مشابهة جدا لدرجة الحرارة عىل سطح -قزم أحمر بارد

 تلسكوب فضايئ يراقـب الـوميض الـدقيق املنـذر الـذي - أطلقت ناسا بعثتها الفضائية كيپلر2009عام 

، وبعثة فضائية أخرى تسمى دارويـن اقرتحتهـا .لصغرية العابرة ألوجه النجوم البعيدةتسببه الكواكب ا

بية ستستخدم أجهـزة بـرصية لقيـاس التـداخل مـن اجـل تحليـل األغلفـة الجويـة ووكالة الفضاء األور

جـزئ مكـون مـن ثالثـة ذرات (وجود املاء وثـاين أكـسيد الكربـون واألوزون. للكواكب الشبيهة باألرض

 .ً معا يف الوقت نفسه قد يكون إشارة إىل وجود حياة)كسچنيأ

 معادلة دراك

 دون عامل الفلك األمرييك فرانك دراك معادلة رياضية للتنبؤ بعـدد الحـضارات خـارج كوكـب 1960عام 

 عبارة عن قامئة طويلة من العوامـل الـرضبية، هياألرض يف مجرة درب التبانة، وتعرف مبعادلة دراك و

 أوًال لظهـور حيـاة ثـم لتطـور هـذه الحيـاة -املية أحداث معينة قد تكـون رضوريـةكل منها يضم احت

ونـسبة تلـك النجـوم التـي لهـا ، ًوتصبح ذكية، وتشمل هذه العوامل حدودا مثل معدل تكـون النجـوم

 .وهكذا، كواكب، ونسبة النجوم التي تدعم الحياة

 أن  لحـدودها حـصل عـىل إجابـة تقـولعندما صاغ دراك هذه املعادلة يف األصل وقدر القيم العدديـة

وأفضل قيم للحدود طبًقا للعلم الحديث .  حضارات ذكية خارج كوكب األرض يف مجرتنا10هناك حوايل 

 2 :هيًتعطي إىل حد ما إجابة أكرث تحفظا 
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 )(SETIالبحث عن ذكاء خارج األرض 

 عن إشارات يتم بثها مـن  هو مجهود يبذله علامء الفلك للكشف)SETI(البحث عن ذكاء خارج األرض 

تجرى هذه األبحاث عادة باستخدام أطوال موجية راديوية تقرتب من . حياة ذكية يف مكان ما يف الكون

 الـذري يف مجـرة درب هيدروچني سم، وهو الطول املوجي ملوجات الراديو التي تطلقها سحب غاز ال21

يلتقط علامء الفلك  أن يبة من ذلك؛ أمًال يفًتبث حضارة غريبة أطوار موجية قر أن من املحتمل. التبانة

 SETI(( إشاراتها بالصدفة الزال العلـامء يقومـون بأبحـاث هيدروچنيالراديوي الذين يقومون بدراسة ال

 مـرت، 300ـ  ومنهـا طبـق إيريـسيبو ذو الـ- مستخدمني أكرب التلسكوبات الراديوية املتاحة1960منذ عام 

 عبـارة عـن شـبكة مـن هـيو) the new Allen Telescope Array(ومـصفوفة تلـسكوبات آلـن الجديـدة 

 مل اآلنالرشيك املؤسس لرشكة ميكروسوفت، وحتى ) بول آلن(األطباق الراديوية لقياس التداخل مولها 

 .ًتكتشف أبدا أي إشارة غريبة

 دراك  استخدم عامل الفلك فرانك1974وقد تعمد بعض علامء الفلك بعث إرساالت يف الفضاء، ففي عام 

، وقام علامء آخرون ومنهم )hercules(هرقل ، تلسكوب إيريسيبو إلرسال تحية للعنقود النجمي الكروي

هوكينچ بالتحذير من خطورة إفشاء موقعنا لألجناس الغريبة التي مـن يفن األستاذ بجامعة كامربدج ست

 .تكون معادية أن املحتمل

 مفارقة فريمي

 إذا كـان هنـاك -"أيـن الجميـع؟" سـؤاًال هـو 1950رييك إنريكو فريمي عـام طرح عامل الفيزياء اإليطايل األم

كـان . مفارقـة فريمـي هـي أشكال ذكية من الحياة يف مكان ما يف الكون إذن ملاذا ال نراها؟ وأصبحت تلك

 حتـى - مليـار مليـار100000 مايزيد عن -ًمنطق فريمي بسيطا، فبمعرفة العدد الهائل من النجوم يف الكون

تتحقق يف مكان مـا، ومبجـرد ظهـور حـضارة متقدمـة يف مجرتنـا  أن  فرصة لظهور حضارة ذكية البدأصغر

 وهو ملح البرص مقارنـة بعمـر الكـون -فستتوسع وتنترش يف املجرة كلها يف بضع عرشات من ماليني السنني

 .هذه مليار سنة، لكننا ال نري أي دليل عىل وجود إمرباطوريات بينجمية ك13.7والذي يساوي 

ـــة  ـــاء خـــارج األرض إىل عـــدد مـــن الحجـــج لتفـــسري مفارق  يلجـــأ املتحمـــسون للبحـــث عـــن ذك
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الغرباء قد يكونون فضلوا عدم التفاعل مـع كوكـب األرض بـسبب  أن  عىل سبيل املثال، افرتاض-فريمي

ن  أً العلامء ذوي النظرة األكرث ارتيابا يأخـذون ذلـك كـدليل عـىلأمانوع ما من سياسات عدم التدخل، 

ًالحياة يف الكون غري مرجحة بدرجة كبرية جدا جدا فرضـية " مدرسـة فكريـة أصـبحت معروفـة باسـم -ً

 "األرض النادرة

 مقياس كارداشيف

يقاس مدى تقدم الحضارات خارج كوكب األرض باستخدام مايسمى مقيـاس كارداشـيف الـذي وضـعه 

ارداشيف الحضارات الغريبة املتقدمة وقد قسم ك. عامل الفلك الرويس نيكوالي كارداشيف يف الستينيات

 أن  حـسب كميـة الطاقـة التـي ميكنهـا-النوع األول والثاين والثالث:  أعطاها أسامء-إىل ثالثة تصنيفات

حضارة النوع األول ميكنها تسخري كل طاقة كوكبها األم مـام يتطلـب إنـشاء ألـواح شمـسية . تصل إليها

 األنوية باإلضافة إىل وضع كل -الكوكب من النجم املضيفشاسعة لالستحواذ عىل الضوء الذي يصل إىل 

وقد تم حساب الطاقة املتاحة لعرق . الذرية املتاحة خالل تفاعالت االنشطار النووي واالندماج النووي

 قد تكون مكافئة للطاقة التي تحصل عليها أنت عن طريق تفجري قنبلة نووية حرارية بأنهاالنوع األول 

 حضارات النوع الثاين فقد وسعت من سيطرتها إىل ماهو أبعد من ذلـك؛ لالسـتحواذ ماأ. كبرية كل ثانية

اكل مجمعة للطاقة حول النجوم مثل كرة هيعىل كل خردة طاقة يطلقها كوكبها األم؛ وقد تتضمن بناء 

يستغل كل الطاقة التي تطلقها جميـع  أن دايسون، ويف الوقت نفسه ميكن لعرق النوع الثالث الغريب

الزالت الحـضارة البـرشية إىل .  مليار مرة الطاقة الخارجة من الشمس100 حوايل -نجوم يف مجرته األمال

 .حد ما أقل من النوع األول

 كرات دايسون

بناء يقام حول نجم مـا لالسـتحواذ عـىل  هي - التي اقرتحها عامل الفيزياء فرميان دايسون-كرة دايسون 

ًتـضم رسبـا مـن  أن ، األرجـح مـن ذلـكأوة شكل منـصة جامـدة تأخذ الكر أن ميكن. طاقته وتسخريها

الحضارة التي ستنجح يف بناء كرة دايسون تصبح . املركبات الفضائية املجمعة للطاقة والتي تكفن النجم

 . من النوع الثاين عىل مقياس كارداشيف
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يط بـنجم ترتفـع  فالكرة التي تح-كرات دايسون قد تكون قابلة لالكتشاف أن يقول بعض علامء الفلك

من حيـث املبـدأ ميكـن التقاطهـا مـن -حرارتها وتعيد إشعاع الطاقة بأطوال موجية تحت حمراء والتي

وتساءل أخرون عام إذا كانت البنى التي يبنيها الغربـاء وتـدور حـول . خالل فلك األشعة تحت الحمراء

.  أثناء عبورهـا خـالل وجـه الـنجمً ميكن اكتشافها برصيا-رمبا أجزاء من كرة دايسون يف بدايتها-نجم ما

ميكن باستخدام أدوات حساسة مبا فيه الكفاية التمييز بني حدة هذه البنى وزاوية مظهرها وبني الظـل 

ا خـارج تكنولوچيالبحث عن )" SSET(أطلق عىل اصطياد أجرام كهذه اسم . الناعم املستدير لكوكب ما

 قـد يكـون أطلـق للقيـام 2009ناسا والذي أطلق عـام تلسكوب كيپلر الفضايئ ل أن وقد أشري إىل" األرض

 .بذلك

 املبدأ اإلنساين

 املبدأ اإلنساين هو وسيلة للمنطق العلمي الـذي يعمـل عـن طريـق تقييـد قـوانني الفيزيـاء والكيميـاء

الحياة قد نشأت هنا عـىل كوكـب األرض؛ أي نظريـة علميـة أن  هي األحياء باستخدام حقيقة بسيطةو

 فريد هويل هريواستخدم عامل الفلك الربيطاين الش. حة الحياة يف الكون بالتأكيد خاطئةمرشحة متنع رصا

يـتم داخـل  أن ًاملبدأ اإلنساين للتنبؤ بأن تفاعًال معينا مـن التفـاعالت النوويـة املنتجـة للكربـون يجـب

وقـد . حـنالنجوم، وإذا مل يحدث ذلك فلن يكون هناك كربون كاف لظهور الحياة العضوية مبـا فيهـا ن

 . ووجدته عىل نحو واف-ذهبت الفيزياء التجريبية إىل أبعد من ذلك وبحثت يف تنبؤ هويل

تكون  أن  بالتايل من الوارد-ً موجودون هنا ملراقبة أنفسنا تقريباأننا من املذهل بأنهعلق بعض العلامء 

 يف نظرية الكم ليجـادل يفويستخدم آخرون فكرة العوامل املتعددة . قوانني الفيزياء منسجمة مع الحياة

كـل كـون  أن فإذا كانت فكرة العوامل املتعددة صحيحة فهم يقولون-ذلك ليس مدهًشا عىل اإلطالقأن 

نجـد أنفـسنا يف أحـد العـوامل القليلـة التـي  أن  ال بد-بفضل وجودنا-محتمل موجود يف مكان ما، وأننا 

 .تكون الحياة فيها متاحة
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 املعرفة 

 لومات والحوسبةواملع

 
 

 العظيمة التي تأسست يف القرن الثالث قبـل املـيالد اإلسكندريةكانت مكتبة 

ًيف املدينــة التــي كانــت يف ذلــك الوقــت عاصــمة ملــرص، مــستودعا للكتــب 

واملخطوطات التي تناولت كل يشء من الفلـك والرياضـيات، وحتـى التقنيـات 

 مـستند 600.000رتاوح بـني  حوت ما يـأنهاويقدر . املتقدمة مثل قوة البخار

 ًإىل مليون، لكن املكتبة احرتقت متاما يف العصور القدمية، واحرتق معهـا املقـدار

 ورمبا يكون هذا الحدث املنفرد قد أدى .الكبري للمعرفة املرتاكمة التي حوتها

 . سنة1500إىل إعاقة تقدم العلوم اإلنسانية والتكنولوچيا مبا يزيد عن 

 1597عـام ) فرانـسيس بـاكون(، أشار الفيلسوف اإلنجليزي يف العامل الحديث

كـان مــا نعرفــه عــن  أن املعرفـة قــوة مل يــسبق لهـا مثيــل قبــل ذلــك، أن إىل



 

  
 

 

 
 
 
 
 

. العامل خالل العلوم بهذه األهمية، وسيصبح أكرث أهميـة كـذلك يف املـستقبل

ــات ــي املعلوم ــالل  ه ــن خ ــا، وم ــة معرفتن ــستخدمها يف كتاب ــي ن ــة الت اللغ

 أصبح املعـدل الـذي ميكننـا بـه -نرتنت الكمبيوتر واإل-وچيا املعلومات تكنول

ً، واملعالجة واكتـشاف معرفـة جديـدة متـسارعا تـسارعا نرتنتالوصول إىل اإل ً

 .ًكبريا

توجد مكتبة عظيمة جديـدة يف مكـان املكتبـة القدميـة  أن من املناسب إذن

يدة التي ستـشهد بعـض  الجداإلسكندرية مكتبة -اإلسكندريةًتقريبا يف ميناء 

اإلنجازات الحديثـة للمعرفـة اإلنـسانية التـي أعيقـت بـسبب تـدمري مكتبـة 

 عـىل اسـمها منـذ قـرون اآلن اإلسـكندريةالتـي سـميت مكتبـة -اإلسكندرية

 مضت
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 الطريقة العلمية

 النظريات العلمية

حتـى صـور للجـسيامت، العلم وسيلة الكتشاف الطريقة التي تعمل بها الطبيعة بدءا من الـذرات املكونـة 

الحياة البيولوچية يف الكون الفسيح، وذلك من خالل فرض النظريات ثم مقارنتها مبا تم اسـتنتاجه مـن 

 هي  تخمينات مفضلة، بلأومجرد شكوك والنظريات العلمية ليست . خالل التجربة العملية واملشاهدة

مجهود سـنوات عديـدة مـن البحـث الدقيقة توجت تفاسري منطقية مدروسة تخضع لقوانني الرياضيات 

هدف الذي وضـعت مـن أجلـه يف األسـاس، فإنـه أ العلمي، وعندما تتنبأ نظرية ما بحلول كثرية تتجاوز

 .ميكن وصفها حينئذ بالنظرية الناجحة

 دحض النظريات

 من خالل معرفتنا الحالية وميكن دحـض أي نظريـة إليهأي نظرية علمية تقوم بعرض أفضل ما توصلنا 

فبمرور الوقـت يبتكـر العلـامء آالت ، هذه النظرية خاطئة أن  إثباتهي بطريقة واحدة فقط وعلمية

تقدم لنا وصًفا أكرث دقة عن العامل والكون، وبالتايل ميكننا استخدام هـذه البيانـات  أن حديثة من شأنها

 .راالجديدة التي تولدت من التجربة العلمية يف اختبار النظريات املوجودة مرارا وتكرا

يعني بالرضورة صحتها، ولكن ميكن اعتبارهـا قامئـة   ذلك الفإنعندما تصمد نظرية ما أمام أي اختبار، 

إىل حني ظهور بيانات جديدة، ولكن إذا فشلت النظرية يف االختبار فإنه ميكن الجزم بالتأكيد ببطالنهـا، 

 .ومثال جيد لذلك فكرتنا عن املجموعة الشمسية

 الـشمس والكواكـب األخـرى تـدور وأناملجموعة الشمـسية  األرض محور أن دوااإلغريق القدماء اعتق

لكن مالحظـة الفلـيك اإليطـايل جـاليليو يف القـرن الـسابع عـرش املـيالدي أوضـحت خطـأ هـذه . حولها

كـان الفيلـسوف .  مركز املجموعة الشمسية املتداولة حاليـا-النظرية، مام مهد الطريق لصورة الشمس

 .من اعترب دحض النظريات أساسا للعلمكارل بوبرهو أول 
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 االكتشاف بالصدفة

 يف املعرفة وذلك عن طريق الـصدفة البحتـة، رمبـا الحالـة األشـهر مفاجئيف بعض األحيان يظهر تقدم 

املضاد الحيوي العجيب الذي أنقذ حياة ماليني من النـاس، مبـا فـيهم مـا يـصل إىل  -اكتشاف البنسلني 

ى من جيش الحلفاء يف الحرب العامليـة الثانيـة، وإال كـانوا مـاتوا متـأثرين من عدد الجنود الجرح% 15

 الحظ عامل األحياء األسكتلندي ألكسندر فليمنج ضعف منـو 1928يف عام . بأنواع العدوى مثل الغرغرينا

 -حدثت اكتشافات أخرى عن طريـق الـصدفة . البكرتيا يف طبق مخربي ملوث بالصدفة بعفن البنسلني

شعة السينية، وتخرث دواء الوارفارين، واملطاط الربكاين املستخدم يف صـنع إطـارات الـسيارات، تشمل األ

 .وكوكب أورانوس

 موس أوكام 

 فهل نبنيها عىل أساس صعب أم أساس سهل ونأيت بأقل االفرتاضات دعـام؟ قـد ،عند بناء أي نظرية علمية

َّ الرابع عرش املـيالدي صـعد عـامل املنطـق اإلنجليـزي يدفعنا التفكري السليم إىل خيار الثاين، ولكن يف القرن

وهـو مـا تـصوره ) موس أوكام(فيام أصبح يعرف بـ ، وليام أوكام هذا املفهوم ليك ينطبق عىل كافة العلوم

البعض كتعبري مجازي يعني التخفيض التدريجي للنظريات املرشحة؛ حتى تصل إىل أبسط صـورة وتـصبح 

 اآلن إنـها فشلت نظرية ما يف االختبار ننظر يف أمـر جعلهـا أكـرث تعقيـدا إال مبارشة قدر اإلمكان، فقط إذ

 . لالستدالل فقطكأداةمفضلني اعتباره ) Occam’s razor(أغلب العلامء يفضلون تجنب استخدام مبدأ 

 االستدالل 

لتـي ا) االختبـار والتجربـة( القواعد املسلم بهـا أو القوانني غري الصارمة بأنهيعرف االستدالل 

 لتوجيه قـراراتهم، عـىل سـبيل املثـال عنـد تحويـل - وليس العلامء فقط-يستخدمها الجميع

 32ت فإننـا نـضاعف القيمـة ثـم نـضيف عليهـا هيـدرجة الحرارة من درجـة مئويـة إىل فهرن

 اســتخدام نهــج التجربــة والخطــأ يعتــرب األكــرث شــيوعا يف فــإنوينــتج قيمــة تقريبيــة، لــذا 

  الهندسية من خالل تجريـبأوعلامء عند حل املشاكل الرياضياتية االستخدام من قبل من ال
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مجموعة من أفضل الحلول املمكنة، حتى الوصول إىل أفضل حل يحقق الدقـة املطلوبـة، بعـض طـرق 

مـشاهدة الكـرة  أن ، حيـث)طريقـة الفراسـة(االستدالل العلمي تشمل مبدأ موس أوكـام وامللقـب بــ 

 اتخاذ أفضل قرار للطريقة التي ستلتقطها بها بـدال مـن محاولـة حـل املقذوفة يف الهواء يعطيك فرصة

 .املعادالت املعقدة

 االختزال 

 عبارة عن جـزء كبـري مكـون مـن أنهام يف العلوم ميكن النظر إليها عىل هيطبًقا ملفهوم االختزال فكل املفا

 درجة الحرارة تنخفض بـسبب نفإًاملجموع النهايئ ألجزاء أصغر حجام، عىل سبيل املثال يف نظرية الحركة 

توضح سـلوك  أن التأثري الناتج من تصادم ذرات وجزيئات الغاز مع بعضها البعض، ونظرية الكم ميكن لها

 .ويف النهاية نظرية األوتار ونظرية االختزال إم ميكنها رشح التأثريات الكمية، الذرات والجزيئات

 أن كارت يف القرن السابع عرش، والـذي كـان يعتقـدفكرة االختزال طرحها الفيلسوف الفرنيس رينيه دي

مـن املالحـظ عنـد تحقـق أكـرث . الكون مثل اآللة التي ميكن تفكيكها إىل أفعال املكونات العديـدة لهـا

استفادة منطقية من مفهوم االختزال يتحقق ما يعرف بنظريات التوحيـد الكـربى، والتـي تقـوم عليهـا 

 .النظريات املوجودة اليوم

وم االختزال هو مفهوم النظرة الكلية الذي يقول بأن أي نظام هو أكرب مـن مجـرد املجمـوع عكس مفه

 .النهايئ للعنارص الداخلة يف تكوينه

 الفلسفة الوضعية 

 هـي يقبل الجدال من خالل االعتقاد بأن أي قيمة ظهرت الفلسفة الوضعية القامئة عىل اليقني الذي ال

صورة الحديثـة مـن هـذه الفلـسفة تـؤمن بـأن العلـم هـو الطريـق وال. فقط ما ميكن إدراكه بالحواس

هناك مناطق معينة يف العلم مثل  أن  بعض املشككني يعارضون هذه الفكرة وحجتهم.الوحيد للمعرفة

 مختلـف ألنهـاعلم الكون وبعض أفرع نظرية الكم مثل تفسري العوامل املتعددة تعارض فلسفة اليقـني، 

 .تخضع الختبار التجريب واملالحظة أن ال ميكن هذه األفكار أن عليها حيث
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خارج إطار الفيزياء   ما هوأووالتي تعني بدراسة ما وراء العامل ) امليتافيزيقيا(عكس الفلسفة الوضعية 

ًهذا العلم يتعامل مع الظواهر التي ال يجد العلـامء تفـسريا علميـا لهـا،  أن التقليدية، واملصطلح يرشح ً

 .هذا العلم هو محض هراء أن ونوبالتايل يعترب الكثري

 االستدالل االستقرايئ 

هو محاولة إليجاد  -هو البلل، هذا مثال من االستدالل االستقرايئ   املطرفإناملطر يسبب البلل وبالتايل 

 أن تعميم من خالل مالحظة معينة، مثال عند عمل استطالع رأي أثناء فـرتة انتخابـات وكانـت النتيجـة

 ما يناظر هذه النـسبة مـن املجمـوع الكـيل فإنناس ستصوت للدميقراطيني وبالتايل نسبة معينة من ال

يستخدم العلامء االسـتدالل االسـتقرايئ يف بنـاء النظريـات ؛ عـىل . للسكان سيصوت للدميقراطيني كذلك

. قوة جاذبة تجذب األجسام ألسفل يف كـل مكـان هي  إذن الجاذبية،سبيل املثال التفاحة تسقط ألسفل

 ذلك فإننفس هذا القانون يتحقق يف كواكب املجموعة الشمسية  أن ن إذا تحققنا بنفس الطريقةولك

ذلك صحيحا، يف املقابـل  أن  املشاهدات الفلكية بينتاآلن بصدد قفزة نوعية يف العلم، حتى أننامعناه 

 منطقيـا بالـرضورة االستدالل االستنتاجي هو استنتاج قائم عىل املنطق وبالتايل كل ما ينتج عنه سيكون

واالسـتدالل االسـتقرايئ قـد ينـتج عنـه بعـض ). ج= أ حتام  أن ج، من هنا نستنتج= ب ، ب= أ : مثال(

 .م املتناقضة التي تحتاج لالختبار العميل لهاهياملفا

 الحوسبة العلمية

إنشاء مجموعة من املعادالت الرياضياتية التي تصف عمليـة فيزيائيـة -صياغة نظرية علمية

عمليـة معقـدة للغاليـة، لكـن حـل هـذه املعـادالت املعقـدة  هـي ول وضع منوذج لهـاتحا

والحصول عىل حلول رقمية هو تقريبا مستحيل، مام أدي إىل لجوء أكـرث العلـامء إىل أجهـزة 

الكمبيوتر لتأدية هذه املهمة الشاقة بالنيابة عنهم، فإعطاء الحاسب مجموعة مـن الـرشوط 

ه الرشوط وتحقيقها ثم تحويل الناتج ألرقام له أسهل كثـريا مـن األولية وترك مهمة فهم هذ

القيام بهذه العمليـة عـىل الـورق، وكـان علـامء الفلـك مـن بـني األوائـل الـذين اسـتخدموا 

 يف. الحوسبة العلمية يف تصميم مناذج لعمليات معقدة مثل تكـون املجـرات وتطـور الكـون
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 أن حتـى. ا فيـه الكفايـة لالسـتفادة مـن هـذا الـنهجالوقت الحارض معظم مجاالت الدراسة متقدمة مب

بدال من محاوالت  - من شأنها محاولة حل املعادالت الرياضياتية لك جربيا اآلنهناك برامج للحاسبات 

 أصبح إثبات نظرية األلوان األربعـة 1977يف عام . الحل املضنية عىل الورق من أجل الحصول عىل أرقام

 .ددية كربى يتم حلها بهذه الطريقةع أول مسألة رياضياتية غري

 التنقيب عن البيانات

من األسواق الكبرية التي تقوم بجمع البيانات عن عاداتك الرشائية وحتى صناع املوسـيقى املـستفيدين 

ً متـشيط قواعـد البيانـات بحثـا عـن -التنقيب عن البيانات أن  نجدنرتنتمن اتجاهات التحميل عرب اإل

التنقيب عن  أن يف الوقت الحارض يواكب العلامء التطور وأدركوا. ذو شأن كبري أمر -معلومات إحصائية

يؤدي إىل مزيد من االكتشافات، قم بوضع خوارزميـة تنقيـب عـن بيانـات فـضفاضة  أن البيانات ميكن

تكشفها هـذه الخوارزميـة والتـي  أن الصالت الخفية التي ميكن  ومن يدري ما،عىل معلومات مؤرشفة

 ن املالحظة البرشية قد أغفلتها ؟تكو أن ميكن

 بـني كـسوف الـشمس أوعىل سبيل املثال رمبا ينكشف ارتباط ما بني زخات النيازك والثورات الربكانية، 

  أي يشء غريب آخر قد يعتـرب إهاملـه خيانـة للعلـم، وكـذك سـيقدم الـدعم للبـاحثنيأوونوع الهواء، 

 صـد أوبـساال بالـسويد يـستعمل العلـامء التنقيـببالفعـل يف مركـز ر. يصلوا آلفاق أوسع أن  من أجل

املركـز الطبـي الـذي يحتـوي .  عن البيانات كنظام إنذار مبكر يف كشف اآلثار الجانبية للعقاقري الطبيـة

عىل قواعد بيانات طبية لتعرف ردود الفعل السلبية الناتجـة عـن أي تـأثري دوايئ يـسمى مركـز سـالمة 

 .الدواء

  األخالقيات

مع التقدم العلمي الذي نشهده أصبحت أخالقيات العلم رضورة ملحـة،  أن همام الشك في

خصوصا يف مجاالت مثل الطب واألحياء والـصحة، هـل مـن الـصواب، عـىل سـبيل املثـال، 

 إنـشاء أو استنساخ البـرش مـن الخاليـا الجذعيـة، أوتنفيذ بعض التجارب عىل الحيوانات، 
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مثل ما هو الحال يف مجال األحياء الصناعية الجديـد؟  -ت أشكال جديدة من الحياة لتنفيذ بعض املهام

هذه كلها أسئلة يجب عىل علامء أخالقيات علم األحياء تقديم إجابة لها، عن طريق إضافة بعد أخالق 

 . يف السابق مل يكن هناك أكرث من الدافع لالكتشاف أن للبحث العلمي حيث

 تخصصات العلم األخرى مثل تطوير الذكاء االصطناعي يف املستقبل قد تكون األخالقيات أكرث أهمية يف

حتى يقرتب من معدل ذكاء اإلنسان، ورمبا تحقيق اتصال مع كائنات فضائية، وتصنيع روبوتـات النـانو 

تجعلنا نحكـم الـسيطرة عـىل العـامل املجهـري، ورمبـا حتـى  أن عن طريق الهندسة الجزيئية من شأنها

 .خالل السفر عرب الزمناكتشاف وسيلة لتغيري املايض من 

 العلم الزائف

 يف الواقـع بعيـد كـل البعـد عـن العلـم يف إنـهالعلم الزائف هو أي نشاط يصور بشكل علمي، يف حني 

 - العرافـة أونهجه، اإلدعاء بأن هناك أشياء خارقة للطبيعة، مثل مشاهدة أجسام طـائرة غـري معروفـة 

 .وما بالزيف والدجلغالبا ما يكون موس -مثل قراءة الكف والتنجيم 

رمبا تخضع بعض هذه املواضـيع يف بعـض الحـاالت للتحقيـق العلمـي، فأغلـب مـن يعملـون يف هـذه 

عـىل سـبيل . ميكن اختبارهـا بطريقـة موضـوعية املجاالت يعرضون إدعاءاتهم بصورة غامضة بحيث ال

 شـخص 400املثال، مستبرصة ادعت بأن لديها رسالة مـن شـخص مـا يـدعي جـون وسـط حـضور مـن 

الكثري من علامء يعارضـون العلـم ، ) شخصا يسمى چون13بطريقة إحصائية سيكون عىل األقل بينهم (

 يرض باملامرسات العلمية للنـاس ويـدمر قـدرتهم عـىل اتخـاذ القـرار الـصحيح إنهالزائف مؤكدين عىل 

 .الرضوري للحياة يف املجتمعات الدميقراطية
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 الرياضيات البحتة

 التدوين العلمي

ألرقـام لكـن أحيانـا ا. 87، 2،37التجربة الحياتية اليومية تعلمنا طريقة التعامل مع األرقام اليومية مثـل 

املستخدمة يف العلوم قد تكون خارجة عن النطاق املعتاد، عىل سبيل املثال، يتناول علم الفلك مقاييس 

يف الطـرف اآلخـر مـن املقيـاس، الجـسيامت . طول غري اعتيادية متتد ملليـارات ومليـارات الكيلـومرتات

لجزء من املليـار مـن   الكسور-ية يف الصغر هيالفيزيائية ونظرية الكم ترسم سلوك املادة مبقاييس متنا

تعامل العلامء مع هذه األعداد الكبرية باستخدام أحد فروع الرياضيات يسمي التـدوين العلمـي، . املرت

 عىل سبيل املثال،. 10والذي يعمل من خالل كتابة أرقام أسية من 

 500 (000،000،500و 105 تكتــب أن  ميكــن000،100 ، وباملثــل 102 أو) 10×10 (10مربــع الــرقم  هــي 100

 ×n 105ميكن كتابتها ) مليون

وكـذلك  10zيكتـب ) 0.01 أو 1/100(واحد من مائـة . األعداد الصغرية ميكن التعامل معها بنفس املنوال

ــون  ــن امللي ــد م ــه ) 0.000001 أو 1/0000،000،100(واح ــن كتابت ــار  106ميك ــرشة امللي ــن الع ــسة م وخم

 .أسهل يف التعامل طريقة هي و5×1010تكتب ) 5/0000،000،100(

 البادئات القياسية

 وأنالتدوين العلمي هو طريقة كتابة علمية أنيقة تخترص األعداد ذات السالسل الطويلة من األصـفار، 

وبالتايل تكتب األسـس العـرشية شـائعة االسـتخدام عـىل ، كانت ما زالت تبدو صعبة النظر إليها أحيانا

 1000 الكيلـو مـرت يـساوي -1.000 أو للتعبـري عـن) الكيلو(نكتب أن رمبا األقرب إلينا، شكل بادئة لفظية

 . جرام1000والكيلو جرام يساوي ، مرت

والجيجـا لكتابـة  106لكتابـة ) امليجـا(هناك بادئات قياسية أخـرى لألعـداد الطويلـة مثـل 

 مثال، محرك القرص الـصلب ميكنـه . ما يعرف بالرتيليونأو 1012لكتابة ) تريا(و، 109املليار 

  ميكننا رشاء محركـاتاآلن ويف خالل سنوات قليلة من ،خزين ترييليون بايت من البياناتت
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 .من البيانات 1015تحمل مقدارا كوادريليون  أن أقراص صلبة ميكن لها

لكتابـة واحـد مـن ) املـايكرو( و3-10لكتابـة ) امللـيل(عداد الصغرية كذلك مثل توجد بادئات قياسية لأل

هندسـة  هـي  تكنولوچيـا النـانوفـإن واحد من املليار وبالتايل أو 9-10لكتابة ) النانو(و  6-10 أواملليون 

يـار  واحد من تريلأو) البيكو(تعتمد عىل مقياس يف جزء من املليار من املرت وهناك وحدات أصغر مثل 

 .15-10 لكتابة واحد من كدريليون) الفيمتو(و12-10لكتابة 

 األعداد األولية

إلـخ، يف  ... 11 ،7 ،5 ،3 ،2العدد األويل هو الذي اليقبل القسمة إال عىل نفـسه أوالواحـد الـصحيح مثـل 

ملعروفة الوقت الحارض ال توجد صيغة رياضية دقيقية ميكن من خاللها معرفة األعداد األولية واألعداد ا

 أعـداد أوليـة جديـدة لـيس بهـذه فإيجـادحاليا تم اكتشافها عن طريـق الكمبيـوتر بـالقوة الغاشـمة؛ 

.  مليون خانـة13 عدد خانات أطول عدد أويل معروف هو اآلنالسهولة التي قد يتصورها البعض، حتى 

بري جدا إىل وكل عدد صحيح غري أويل ينتج من خالل حاصل رضب عددين أوليني جديدة تقسيم عدد ك

 ال تقل صعوبة عن إيجاد أعداد أولية جديـدة، وأصـبحت هـذه فهيعنارصه األولية عملية صعبة جدا 

 الرياضيات يف فهم األعداد ويأمل علامء .الحقيقة فيام بعد األساس الذي تقوم عليه عملية الرتميز والتشفري

 .األولية بشكل أعمق من خالل فرضية رميان

 النسبة الذهبية

 أي خط مستقيم بحيث تكـون النـسبة بـني قيمـة الجـزء الـصغري وقيمـة الجـزء األكـرب اقسم

ذلـك يـساوي  أن مساوية للنسبة بني قيمة الجزء األكرب وقيمـة الخـط املـستقيم كلـه، سـتجد

العني حيث تظهـر يف أعـامل  عرف بالنسبة الذهبية، والتناسب فيها يرسُ وهو ما ي1.618عدديا 

عديد من األعامل الفنية الرائعة، مبـا يف ذلـك لوحـة املونـاليزا، وقـد بـدأ الهندسة املعامرية وال

الفنانون يف دمج النـسبة الذهبيـة يف أعاملهـم منـذ القـرن الخـامس قبـل املـيالد، بيـنام درس 

 قبل امليالد، ونتجت هـذه النـسبة مـن 300ًالفيلسوف إقليدس هذه النسبة رياضياتيا يف العام 

  ثم جمعهام وجمع الناتج مـع آخـر رقـم0،1داد التي تبدأ بالعددين متسلسلة فيبوناتيش لألع
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 فإنهـا تـؤدي إىل تحقيـق ، وبالتايل كلام كـربت قيمـة هـذه األعـداد املتتاليـة..8، 5، 3، 2، 1، 1، 0فتصبح 

وتستعمل متسلسلة فيبوناتيش كذلك يف علم األحيـاء لوصـف قيمـة عـدد البـتالت يف . النسبة الذهبية

 .املزهرةبعض النباتات 

 ما ال نهاية

 أصـبح بـال حـدود إنهًعندما يكون عدد ما كبريا لدرجة 

عند رضب . غري منتهإنه علامء الرياضيات عىل إليهيشري 

أي رقم يف ما ال نهاية يكون الناتج ماال نهايـة، وأي رقـم 

 تقطيعـه إىل مكونـات صـغرية -يقسم عىل مـا ال نهايـة

نهايـة برمـز يـشبه ويرمـز إىل مـاال . ً يساوي صفرا-ًجدا

ًمقلوبا عـىل أحـد ) 8(يف اللغة اإلنجليزية  8شكل الرقم 

ًمن الناحية العلمية، ما ال نهاية ليست عددا . ∞:جانبيه

إدخالهـا  أن ة، يعنـيهيـوتأثريها القوي عىل األعداد املنت

ينبغي عىل علامء الرياضـيات . يف معادلة ليس له معنى

واالتجاه املعتاد . ًسلوك معادلة عندما تصبح متغرياتها كبرية جداامليض بحذر شديد عند محاولة تحديد 

 -.ًالذي يتخذونه هو عمل بعض التقريبات التـي تبـسط املعادلـة عنـدما تـصبح املتغـريات كبـرية جـدا

 ".التحليل املقارب"ويعرف ذلك باسم 

 األخرية فريما مربهنة

ً عـددا اآلن واخـرت -c، وb، وa ارمـز لهـم ب -األمر غاية يف البساطة، اخرت ثالثة أعـداد صـحيحة موجبـة

 n وc وb وa ليس هناك مجموعة من إنهاألخرية  فريما تقول مربهنة). n( ارمز له ب -2ًصحيحا أكرب من 

  an = bn = cn تحقق املعادلة

ــري دي  ــيات بي ــامل الرياض ــة ع ــذه املربهن ــع ه ــام فوض ــا ع ــن 1637ريم ــرغم م ــىل ال ــه، وع ــن إن   ميك
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الربهان العام لهذه النظرية والـذي يـصلح  أن  بوضوح لعدد من األعداد الصغرية إالالتحقق من صحتها

آنـدرو (ً عندما دونـه أخـريا عـامل الرياضـيات الربيطـاين 1994 مل يظهر حتى عام n وc وb وaلجميع قيم 

 ).ويبز

 مربهنة األلوان األربعة

اللغـز الوحيـد  هـي األخـريةفريمـا مل تكن مربهنة 

 واحتل تفكـري العلـامء لـسنوات، الذي يبدو سهال

فهناك لغز آخر هو حدسية األلوان األربعـة التـي 

ألي خريطــة هنــاك أربعــة ألــوان فقــط  أن تقــول

مطلوبة لتظليل كل األمم املختلفة عىل الخريطـة 

تظليال مختلًفا بحيث ال يكـون ألمتـني متجـاورتني 

 مقـسم إىل األبعادعىل أي مستوى ثنايئ نفس اللون، وهذه املربهنة ال تنطبق عىل الخرائط فحسب بل 

 لكنها 1853وقد ظهرت هذه املربهنة ألول مرة يف أدب الرياضيات عام . مجموعة من املناطق املتداخلة

 الزالـت اآلنوحتـى .  من قبل عاملي الرياضـيات فولفجـانج هـاكن وكينيـث أبيـل1977مل تثبت إال عام 

وأحدث دراسة متت لهـا عـام .  اعتمد عىل الكمبيوترالشكوك تحوم حول مدي صحة هذا اإلثبات كونه

 .ًفولفجانج هاكن وكينيث أبيل أبليا بالء حسنا يف هذا الصدد أن ، ومع هذا تشري إىل2004

 حدسية بوانكاريه 

يقـوم  أن فإنـه مـن الـسهل. إذا شددت رشيط مطاطي حول السطح الخـارجي لكـرة تـنس

ن دائرة إىل أي نقطة عن طريق سحبه عـىل الرشيط باستمرار بتقليص سطح الكرة ألسفل م

 ثـم عقـد ،قارن ما فعلته بإعادة نفس التجربة ولكن حول مقبض فنجان قهوة. سطح الكرة

 عنـد شـد وتحريـك الـرشيط االنكـامشميكنـه  املقبض ال أن الرباط عىل شكل عقدة ستجد

 األبعـاديث سطح كرة التنس وأي سطح كـروي أخـر ثـال أن تكنولوچيا الرياضيات تبني. حوله

 اتـصال نقاطـه ببعــضها الـبعض اتــصال بـسيط بعكــس مـا هــو الحـال مــع مقـبض فنجــان 
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 أن اعتقـد عـامل الرياضـيات هـرني بوانكاريـه.اتصال النقاط يكون بشكل أكـرث تعقيـدان  أالقهوة حيث

فرضـية  هـي وهـذه.  اتصالها أيضا بسيط ولكنه مل يستطع إثبـات ذلـكاألبعاداألشكال الكروية رباعية 

ا استطاع حـل هـذه الفرضـية عـامل ً ومؤخر1904بوانكاريه التي عرضها عىل عامل مجتمع الرياضيات عام 

 . 2003 & 2002لرياضيات الرويس جورجوي بريملان يف سلسلة من األبحاث نرشت عامي ا

 فرضية رميان 

 ترشح بوضوح طبيعة األعداد األولية هي و1859طرح عامل الرياضيات األملاين برينهارد رميان فرضيته عام 

فرض أي عدد ولرنمـز لـه عرف بـ دالة رميان زيتا، لنُوذلك من خالل إحدي الصيغ الرياضياتية املعقدة ت

 املوجبـة والتـي نرمـز لهـا األعـدادميكن الحصول عىل ناتج لدالته الزيتا من خالل مجمـوع كـل ، )s(بـ 

 )n/ 1( s لـ) n(بالرمز 

كل األصفار يف دالته تقع عىل خط معرف والذي عرف فيام بعـد بفرضـية زيتـا، وعـىل  أن افرتض رميان

 زيتا نفسه مل يكن قادرا عـيل فإنها من خالل األعداد الصغرية، هذه الفرضية ميكن تحقيق أن الرغم من

ً حققنـا تقـدما كبـريا يف أننـا ذلـك يعنـي فـإن ،ويف حالة تم ذلك، التوصل إىل إثبات عام لصحة فرضيته ً

يعـرض معهــد كـالي للرياضــيات يف  أن  وهــذا هـو الــسبب يف/معرفـة خــصائص أكـرث لألعــداد األوليـة

 .يأيت بربهان قاطع أن إىل أي شخص ميكن $ 1000000زة ، ماساشوستس جائچكامربيد

 نظرية عدم االكتامل لجوديل 

 أن  توضح كيـفهي، و1931أنشأ هذه النظرية عامل الرياضيات االسرتايل كورت جودل عام 

هناك مسائل يف علم الرياضيات مل يستطع علم الرياضـيات نفـسه إجابتهـا، أثبـت جـودل 

والتي سميت عـىل اسـم الفيلـسوف اليونـاين ) إمبيندس(ة نظريته من خالل تطوير مفارق

هـذا الكـالم (هذه املفارقة جل رأس مالها عبارة ، يف القرن الخامس قبل امليالد) إمبيندس(

هـذا  أن هـذا صـحيح(يقـول هـذا  أن وإذا كان الكالم خطأ فعال من األساس فعليـه) خطأ

 .أ فعليه تقديم الربهان عـىل خطـأهبينام إذا كان الكالم صحيحا وقال هو خط) الكالم خطأ
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 .وبالتايل املتناقضة ال وجود لحل لها

إذا كانـت . الـصيغة نفـسها غـري قابلـة لإلثبـات أن وضع جودل صيغة رياضياتية ذاتيـة املرجـع توضـح

 إذن تكـون قـوانني ، الصيغة نفسها خاطئة بالتأكيد؛ لكن إذا كان األمر كـذلكفإن لإلثباتة الصيغة قابل

ًقـوانني الرياضـيات املتـسقة ذاتيـا مـن  أن بفـرض. الرياضيات قد أثبتت صحة يشء هو يف الواقع خطـأ

م علـم تسمح بذلك، بالتايل البد من وجود حقائق رياضياتية غري قابلـة لإلثبـات باسـتخدا أن املستحيل

 . أساسية يف نظرية املنطق وفلسفة علم الرياضياتنتيجةوال تزال املربهنة . الرياضيات

 علم الرياضيات التطبيقية

 نظرية الفوىض

الظهور العنيف لـسلوك غـري متوقـع مـن قـوانني فيزيائيـة راسـخة وبـسيطة فـيام يبـدو،  هي الفوىض

نظرية الكم، والفضاء، : فجأة بشكل جديد مثلإحدى السامت املبارشة للعامل حولنا تظهر  هي والفوىض

 .واالقتصاد باإلضافة إىل الطقس، بل وحتى توقيت الصنبور الذي يرسب قطرات املاء

ً ظـاهرة مرتبـة جـدا، وتتـسبب فيهـا الحـساسية أنهـاعىل الرغم من العشوائية الظاهريـة للفـوىض إال 

االختالفـات الطفيفـة يف الحالـة االبتدائيـة يـتم  أن مبعنـى، املفرطة لنظام فيزيايئ ما لحالتـه االبتدائيـة

 لـيس يف اسـتطاعتنا قيـاس الحالـة االبتدائيـة ألنـهتكبريها أثناء تطور النظام، وتظهر بشكل غري متوقع 

 .ًللنظام بدقة كافية، وهذا يفرس جزئيا سبب الصعوبة البالغة للتنبؤ بالطقس

 الكسرييات

 وهـو رسـم -"صورة فـضاء الطـور"ية باستخدام ما يسمى يفصل علامء الرياضيات الفوىض عن العشوائ

يبحث العلامء عن املناطق املوجـودة يف . ًيوضح كيفية تطور النظام مع الزمن بدءا من حالته االبتدائية

عـرف ُ منـاطق تهـيصورة فضاء الطور والتي تتقارب فيها مسارات تطورية من عدة حاالت ابتدائية، و

 ". الجواذب"باسم 
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ل البـسيط، فـضاء الطـور هـو يف البندو

مجرد رسم ملوضع البندول مع رسعتـه، 

ويكون الجاذب عبارة عن دائـرة، لكـن 

ــكل  ــصبح ش ــام ي ــد النظ ــادة تعقي بزي

 .ًالجواذب أكرث تعقيدا

أشكال غري متصلة ببعضها البعض والتي لها نفس  هي والكسرييات، لألنظمة الفوضوية جواذب كسريية

كرث من مقيـاس طـول مختلـف؛ بنيتهـا املعقـدة تـضفي وهـم عـشوائية املظهر حتى عند رؤيتها عىل أ

 ونحصل عىل أبسط الكسرييات عن طريق إزالة الثلـث األوسـط مـن خـط مـستقيم ثـم تكـرار .النظام

بعـد "تـصنف الجـواذب الكـسريية باسـتخدام عـدد يـسمى . ًالعملية ال نهائيا عىل كـل قطعـة متبقيـة

 . املوجود يف النظام، والذي يكشف عن مستوى الفوىض"الكسري

 نظرية الكارثة 

ترتبط نظرية الكارثة ارتباطا وثيقا بنظرية الفوىض التي تنشأ عن طريق تغريات عشوائية غري منتظمـة 

الحدوث ناتجة عن أسباب صغرية ومختلفة وناعمة، وأبسط مثـال لوصـف ذلـك هـو زيـادة تدريجيـة 

شد ألسفل يف استجابة لزيـادة الـوزن الواقعـة الحبل باستمرار ي أن لوزن معلق عىل طرف حبل، ستجد

.  زيادة صغرية يف الوزن والحبل ينقطع فجأة-عىل طرفة، وأخريا نأيت إىل القشة التي قصمت ظهر البعري

 نقطة الالعودة عندما يصبح ذلك السبب قـادرا .أحداث مفاجئة صارت بسبب أسباب صغرية ومستمرة

 ) طة التحولنق( ما تعرف بـ هيعىل إحداث الكارثة و

طور عامل الرياضيات الفرنيس رينيه ثوم نظرية الكارثة يف الستينات مـن القـرن املـايض، وتنطبـق هـذه 

نتـشار األمـراض، او ارات الصخرية،هيالنظرية عىل عدة ظواهر طبيعية حدثت بالفعل يف العامل مثل اإلن

 .وتغري املناخ
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 نظرية القيمة العظمى 

 لها من شـأنها تغيـري أي سـلوك جديـد إىل اضـطراب، سـواء كـان ذلـك  أحداث يف الصورة القصوىهي

 مـصيبة تحـدث يف أوفيضانا من موجات مد وجزر غري مسبوقة أدت إىل غرق منـشآت مائيـة دفاعيـة 

 .بنك بسبب سقوط مدوي يف سوق األسهم

دت إىل  فرع من الرياضيات يتعامل مع املرجح من األسباب التي أهي)ع.ق.ن(نظرية القيمة العظمى 

وقوع الحدث يف أقىص صورة له، يف وسط نظريـة القيمـة العظمـى يوجـد مـا يـسمى توزيـع القيمـة؛ 

التوزيع يعطي االحتامل األكرث ترجيحا ألكـرث وأقـل قيمـة يف أي سلـسلة مـن األعـداد املتتاليـة، بعبـارة 

ثال، أي بيانات سابقة  يكون عىل أساس أدلة سابقة، لذا فعىل سبيل املاالستنادأخرى، يف هذه السلسلة، 

 املـد يف املنطقـة، مـام إليـهموجودة عن ارتفاعات املد ستعطي القدرة عىل التنبؤ بأقىص ارتفاع وصـل 

سيجعل املخططني قادرين عىل إنشاء منشآت مائية دفاعية بتكلفة معقولة ومرتفعة مبـا فيـه الكفايـة 

مرتفعـة زيـادة عـن الحـد املطلـوب تحدث، وليست  أن بحيث تتحمل أقوى األعاصري التي من املمكن

 .وإال سيعترب ذلك إهدار للامل

 واستخدمت بياناتها مؤخرا 1958عام ) م.ق.ن(أنشأ عامل الرياضيات األملاين إميل يوليوس جامبل منظمة 

 9.51 مرت وكانت اإلجابة يف زمـن مقـداره 100يصل إليها إنسان يف سباق  أن يف التنبؤ بأقىص رسعة ميكن

 .ثانية

 ية العامل الصغري نظر

 ثـم يتوجـب عليـك ربطـه بكـيفن ،ُ حيث تعطى اسام ما ملمثـل-بيكون كيفن رمبا لعبت يوما ما لعبة 

عـىل ، ًبيكون عن طريق التوصل إىل األعامل التي شاركاها معا، وعمل ذلك يف أقل عدد مـن الخطـوات

عمل يف وولف، والـذي بـدوره  شاركت جاك نيكلسون الفهي:سبيل املثال، ميشيل فايفر عىل بعد خطوتني

هذا الرتابط هو وجـه مـن وجـوه مـا أصـبح يعـرف  بيكونكيفن مع "عدد قليل من الرجال جيد "كان يف 

هناك شبكة صغرية يف كل إنحاء العامل من سـتة  أن علامء الرياضيات يعتقدون. باسم نظرية العامل الصغري

 كـل ، للـرشح بعبـارات أخـرى - مليار نـسمة 6.8خطوات تشمل كل الناس عىل األرض واملقدر عددهم بـ 



 178 املعرفة واملعلومات والحوسبة

 

 

يتصل بشخص أخر من خالل قـوائم االتـصال الخاصـة بهـم، فقـط يف سـتة  أن فرد عىل األرض ميكن له

 "ستة خطوات فاصلة"هذا هو أصل عبارة . خطوات

عدد صـغري القيمـة يـساوي عـدد الـروابط طويلـة بـني  أن الشبكات العاملية الصغرى تقوم عىل أساس

وكان لديك صديق واحد يعيش ، مثاال، لو كنت تعيش وسط دائرة من األصدقاء املحليني، ، لذااألشخاص

يف كامتاندو، فهذا الرابط طويل املسافة سـريبط بينـك وبينـه وبـني جميـع أصـدقائه النيبـاليني، وكـذلك 

 .معارفك املحليني

 مسألة البائع املتجول

ه إىل عـدد هناك بائع عليه االنتقال من موطن. ًإليك لغزا

 أن من املدن، ويف كل مدينة سيتوقف لبيع منتجات قبل

ينتقل إىل املدينة التالية، وبعد زيارة كل املـدن سيـصبح 

هـو أقـرص مـسار  ًله حرية العودة إىل وطنه مجددا، مـا

ثـم ) دون ترتيـب محـدد(ًيتجول فيه بني املدن جميعـا 

 يعود إىل وطنه؟ 

ملــسألة ســهلة بالنــسبة لعــدد صــغري مــن املــدن تكــون ا

ًنسبيا، يف الواقع، إذا لـزم األمـر، ميكـن حلهـا باسـتخدام 

القوة الغاشمة، ببساطة بجمع املسافة املقطوعة عىل طول كل الطرق املمكنة، ثم اختيار أقرصها، لكن 

مـن املـدن ) N(لعـدد ، وبـصفة عامـة. مع ازدياد عدد املدن تصبح املسألة أصعب بشكل غري متكـافئ

 حتـى  وطن البائع يعطى عدد املسارات املمكنة بالعالقةباإلضافة إىل م

 . مليون مسار مختلف نختار من بينهم3.6فسيكون هناك   وبالتايل إذا كانت . 1نصل إىل 

لكنهـا ) N(عنـد قـيم صـغرية لــ  هي  الحلول املوجودة-ليس هناك حل عام ملسألة البائع املتجول بعد

 تظهـر فهيًمسألة البائع املتجول ليست حكرا عىل النقل فقط ؛ . كبرية) N(ًتفشل جميعا عندما تصبح 

 )gene sequencing.(يف مجاالت أخرى متنوعة مثل تصميم الرقائق الدقيقة، وتتابعلوغاريتامت الچينات
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 نظرية األلعاب

 أي سعي تنافيس مصحوب مبنفعة واضحة للفائز ميكـن أومن ألعاب الورق وحتى الحمالت العسكرية 

تعمـل هـذه النظريـة عـن . عرف باسم نظرية األلعابُاستخدام أحد فروع الرياضيات والذي يتحليله ب

طريق مقارنة كل االسرتاتيچيات املتاحة ألحد الالعبني ضد كل االسرتاتيچيات املمكنة التـي قـد يتبناهـا 

ك لكل مـنهم، ثـم بعـد ذلـ) pay-off(ثم تحديد قيمة عددية تعرف باسم املكاسب )  خصمهاأو(خصمه

 .ًيرشد الالعب األذىك رياضياتيا إىل اتباع االسرتتيجية ذات املكسب األعىل

ألعـاب "ظهرت نظرية األلعاب ألول مرة يف العرشينيات، وكانـت محـصورة يف تنـاول مـا يعـرف باسـم 

 التي فيها تتحقق مصلحة الرابح عىل حساب الخارس، وفـيام بعـد امتـدت النظريـة -"املجموع الصفري

ويستخدم . التي تعكس مواقف الحياة الحقيقية بشكل أكرث دقة" ب املجموع غري الصفريألعا"لتشمل 

ًهذه النظريـة حاليـا علـامء االقتـصاد، واالسـرتاتيچيون الـسياسيون وحتـى علـامء األحيـاء يف دراسـتهم 

 . لتفسري سلوك الكائنات الحية املتنافسة-للتطور

 معيار كييل

ُو القامر لحساب النسبة املثىل من املال الذي يقامرون به عنـدما معيار كييل هو صيغة يستخدمها العب

 يف املقـامرة 2/1املقامر قد عرض عليـه احـتامالت ماليـة مبقـدار  أن يكونون ملتزمني بحد معني، لنفرض

املقـامر  أن ً، ولنفـرض أيـضا. دوالر يف حالـه فـوزه2لكل دوالر يقامر به يحصل عىل  أن  يعني-الواحدة

ًبالتايل سيخرس دوالرا واحـدا يف نـصف الوقـت لكـن يف % 50ه بالفعل فرصة ربح مقدارها لدي أن يعلم ً

 يقامر به؟  أن  دوالر، وهو مقيد بحد، لكن ما مقدار املال الذي يجب2النصف األخر سريبح 

للخـسارة، % 50املقامرة مباله كله هو رضب من الحامقة ألن هناك احتامل  أن من الواضح

ًسيفلس، واملقامرة مببلغ ضئيل أيضا ليس بالـيشء الـصحيح عنـدما تكـون ويف هذه الحالة 

ويقول معيار كييل الذي صاغه عامل الرياضيات األمرييك چون كـييل . االحتامالت يف صالحه

   واحــتاملb/1 إذا كانــت االحــتامالت املاليــة يف املقــامرة الواحــدة تــساوي إنــه 1956عــام 
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.  bمقسوما عىل  )b x p)=p-1ًيخاطر بجزء من أمواله مساويا  أن  املقامر يجبفإن pالفوز باملقامرة هو 

 .يقامر بربع نقوده أن وبالتايل يجب عىل املقامر b=2و  p=0.5 بالنسبة للمثال الذي أوردناه

 املعلومات

 البيانات الثنائية

يتم تخزين البيانات عىل القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بك يف شكل تيار من اآلحاد واألصـفار 

سـتخدام مفـاتيح  با- الطريقة التي تستخدمها األنظمـة اإللكرتونيـة يف ترميـز املعلومـاتهيالثنائية، و

، وكل مفتـاح داخـل الكمبيـوتر ).1(، ووضع التشغيل )0(وضع اإليقاف ، ميكروسكوبية يف أحد وضعني

ًمـن املعلومـات؛ وميكـن دمـج عـدة بتـات معـا ) bit" (بـت "أويستطيع تسجيل خانة ثنائية مثل ذلك 

ت متثـل بايـت ميكنهـا  بـ2، عـىل سـبيل املثـال 1لها القدرة عىل تخزين أكـرث مـن ) byte(لتكوين بايت 

 2 بت يف وضع التـشغيل، والعـدد 2 ـعن طريق جعل ال 3، وهنا ميثل العدد 3 إىل 0تخزين أي عدد من 

 تكون البت الثانيـة لـه يف 1تكون فيه البت األوىل يف وضع التشغيل واألخرى يف وضع اإليقاف، والعدد 

 .  بت يف وضع اإليقاف2 ـال العدد صفر ففيه أماوضع التشغيل واألوىل يف وضع اإليقاف، 

بت مـستقلني وميكنهـا تخـزين أي عـدد مـن  8بت تتكون كل بايت من  8 ـيف أجهزة الكمبيوتر نظام ال

يف القـرن ) بينجـاال(وقد ورد ذكر نظام األعداد الثنايئ ألول مرة يف كتابات العـامل الهنـدي . 255صفر إىل 

ر أعامل عامل الرياضيات األملـاين جوتفريـد ليبنيـز يف الخامس قبل امليالد، ومل يظهر يف الغرب حتى ظهو

 .القرن السابع عرش

 نظرية املعلومات

ًنعتمد جميعا عىل املعلومات، سواء كان ذلك يف تيار البيانات التي تـصل إىل جهـاز التلفزيـون الخـاص 

لهـاتف املحمـول  اإلشـارة املوجهـة إىل اأوبك، وتدفق البيانات الثنائية عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك 

 .الخاص بك
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يطلق عىل الدراسة الرياضياتية لكيفية تخـزين املعلومـات وبثهـا ومعالجتهـا اسـم نظريـة املعلومـات، 

شـانون يف أواخـر األربعينيـات، ويـشمل  نظام رائـده هـو مهنـدس اإللكرتونيـات األمـرييك كلـود هيو

 تصحيح الخطأ، وإتاحة تخليص اإلشارات من وسط التشويش والتداخل، وضغط لاألنظمة الحساسة مث

البيانات الذي ميكننا من ضغط امللفات ذات البيانات الضخمة من أجل الحصول عـىل تخـزين وإرسـال 

وعلم بيولوچيـا ، الت مثل الحوسبة، والتشفري يف تطوير مجارئيسةنظرية املعلومات نظرية . عايل كفء

 . التي تؤدي إىل فكرة الكون الهولوجرامي-األعصاب بل وفيزياء الثقوب السوداء

 ضغط البيانات

: ضغط البيانات هو وسيلة إلرسال وتخزين كميات كبرية من املعلومات بكفاءة، ومن األمثلـة البـسيطة

احة كبرية من الصورة نفس اللون فبالتايل ستأخذ مـساحة ملف صورة عىل جهاز كمبيوتر؛ وإذا كان ملس

ًتخزينية أقل كثريا لتحديد أبعاد املساحة واأللوان من املساحة التي سـتؤخذ لتحديـد لـون كـل بكـسل 

 . ًمنفردا

ضغط البيانات غري املنقوص ال يسمح بتسويات يف دقة البيانات .  تام، ومنقوص-لضغط البيانات نوعان

قمت بإنشاء ملف مضغوط ملستند لرتسله عرب الربيد اإللكرتوين، فسيـصل للمـستلم مـا  إذا -املضغوطة

عىل صعيد آخر، يعمل الضغط املنقوص بحـذف بعـض . ًوضعته يف امللف متاما، وهذا يسمى ضغط تام

 عـادة تـستغل فهـيتستخدم ضغط البيانات املنقـوص؛ ) MP3(فملفات املوسيقى .أجزاء ملف البيانات

احة التي يشغلها مقطع صويت عايل الدقة وتعمل عن طريق إهامل األصوات التـي تكـون من املس 1/11

 .األذن البرشية أقل حساسية لها

 إنرتوبيا املعلومات

ا يف الــديناميكا الحراريــة، لكــن يف اإلنرتوبيــا يف نظريــة املعلومــات بفكـرة اإلنرتوبيــتـرتبط 

درجة الفوىض يف النظام تشري إنرتوبيا الوقت الذي تحدد فيه الكمية الديناميكية الحرارية 

 ا، فعـىل سـبيلاإلنرتوبيـاملعلومات إىل الشك يف املتغـري العـشوايئ، وكلـام زاد الـشك زادت 
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املثال، العملة التي ضبطت بحيث تظهر صورة يف كل رميـة لهـا إنـرتويب يـساوي الـصفر بيـنام العملـة 

 1 أو كتابة، وهو ما يناظر صـفر أو صورة أماتظهر   أن ميكن- بت1ًالعشوائية متاما فلها إنرتوبيا تساوي 

 .يف البيانات الثنائية

الذي الحظ ظهور كميـة يف نظريتـه بـدت ) كلود شانون(طرح املبدأ للمرة األوىل أبو نظرية املعلومات 

 يف. ًمن الناحية الرياضياتية مشابهة جدا لتعريـف إنرتوبيـا الـديناميكا الحراريـة يف امليكانيـا اإلحـصائية

 كمية املعلومات املطلوبة لتحديد حالة كل أنهاالواقع ميكن التفكري يف إنرتوبيا الديناميكا الحرارية عىل 

ِّجسيم من جسيامت املادة يف النظام تحديدا كامال، وتسخني النظام ميكنه من شغل حاالت طاقة أعـىل  ً

ا مـع اإلنرتوبيـ وهو سبب ارتفاع -يكون فيها أن مام يزيد من عدد الحاالت املمكنة التي ميكن للجسيم

 .ًإنرتوبيا املعلومات تضع حدودا عىل ضغط البيانات غري املنقوص أن .درجة الحرارة

 تصحيح الخطأ

َتعيد قرصا مضغوطا ما إىل  أن هل نسيت ذات مرة ً

حافظته بعـد اسـتخدامه فأصـبح مخدوًشـا بـشدة 

ًألن يعمـل القـرص جيـدا نتيجة لذلك؟ هناك فـرص 

 وجود الخدوش وهذا كله يرجـع إىل منعىل الرغم 

 خوارزميـات  يف األسـاسهـيتصحيح الخطأ، وأكواد 

لربمجيــات لهــا القــدرة عــىل التحقــق مــن وجــود 

تعمل بعدد من الطرق، إحداها  أن  تداخل يف تيار من البيانات، ثم تقوم بتصحيحه، وميكنهاأوتشويش 

؛ وقياس األخطاء املوجودة يف هـذه السلـسلة لصق سلسلة من املعلومات املعروفة وجعلها تيار بيانات

ًيـستخدم تـصحيح الخطـأ أيـضا يف . يخرب املتلقي كيف ميكنه تصحيح البتات األخرى املوجودة يف التيار

 كان عىل أكيـاس وأن حتى -قارئات باركود األسواق الكربى، فهو ميكن هذه القارئات من قراءة الباركود

 ).الشيبس(مقطعة لرقائق البطاطس 
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 لم امليمياتع

 أنها - يف مواقف محرجة تشرتك يف يشء ماهرية، والنكات املضحكة، وصور املشاهريمقاطع اليوتيوب الش

قصاصات املعلومـات التـي نـشعر بـالحامس تجـاه نقلهـا ومـشاركتها،  هي )امليم(، و"للميميات"أمثلة 

ا عـن طريـق فهى شـأو نرتنـت تنترش عـرب اإلفهي -وبهذا املعنى ال تكون امليميات خاضعة لسيطرة أحد

، وهو االسم الـذي يطلـق عـىل حـزم املعلومـات )gene(الناس، وقد اشتق هذا املصطلح من كلمة چني 

علم امليميـات لهـا ارتبـاط مناسـب باالنتخـاب  أن .الوراثية املكتوبة يف الحمض النووي للكائنات الحية

فقـط التـي تنجـو، هنـاك  هـي ألنـسبالچينـات ا أن الطبيعي، حيث يؤكد االنتخاب الطبيعي لـدارون

األفـضل، وهـذه الفيـديو عملية ميمية مشابهة تعطـي طـول العمـر للنكـات األكـرث فكاهـة، ومقـاطع 

 )إيكولوچيا املعلومات)التوازنات بني التطور ونظرية املعلومات يستشهد بها كأمثلة عىل 

ثـم ) The Selfish Gene" (الچني األناين "أورد ذكر امليامت ألول مرة عامل األحياء ريتشارد دوكينز يف كتابه

تطورت الفكرة أكرث عىل يد عاملـة الـنفس سـوزان بـالك مـور، وتـشكل هـذه املـيامت أسـاس حمـالت 

 . التي فيها تقوم الرشكات بتضمني اإلعالن خالل ميم رسيع االنتشار-التسويق الفريوسية

 علم التشفري

املتنـصتون الـذين يعرتضـون رسـالة مرسـلة مـا عـن التشفري هو علم ترميز املعلومـات، بحيـث يعجـز 

ًتفسريها، وهذا ال يعني أنهم لن يتمكنوا أبدا من فك شفرتها؛ فهناك أعداد قليلـة مـن األكـواد التـي ال 

ورمبا يكون أشهر فريق من مفكيك الشفرات هو الفريق الربيطاين تحت قيـادة عـامل . ميكن فكها مطلًقا

 .الذي فك لغز الشفرة األملانية يف الحرب العاملية الثانية تورنج اآلنالرياضيات الالمع 

يطلق عىل الشكل الشائع للكود الحديث اسم تشفري املفتاح العام، وتعتمـد حاميتـه عـىل 

صعوبه تحليل األعـداد الكبـرية إىل عواملهـا األوليـة حيـث يختـار املرسـل عـددين أوليـني 

هو كـل مـا يلـزم لتـشفري " املفتاح"ليه كبريين ويقوم برضبهام؛ وهذا العدد الذي يطلق ع

 .فك شفرة الكود تتطلب معرفة كـال العـاملني األوليـني أن ًرسالة ما، ويبث املفتاح علنا إال
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تحليل األعداد األولية الكبرية إىل عواملها هو أمر يتجاوز عامل الكمبيوتر يف الوقت الحايل، لكنـه مـن أن 

 . الكمية القادمًيكون ممكنا يف عرص الحوسبة أن املحتمل

 اتصاالت الكم

 أن والباحـث جيلـيس براسـارد مـن جامعـة مونرتيـال) IBM(َّ بني الباحث شارلز بينيـت يف 1984يف عام 

ما تخيله  أن .ًتستخدم يف بناء نظام اتصاالت آمن متاما من تصنت املتصنتني أن غرابة نظرية الكم ميكن

ث تقوم املرسلة آليس بإرسـال مفتـاح تـشفري خـاص إىل  حي،ًكان نوعا من التشفري) براسارد(و) بينيت(

 باستخدام استقطاب فوتونـات - آحاد وأصفار-املتلقي بوب عن طريق ترميز بتات من البيانات الثنائية

 .الضوء

لدى آليس مجموعتان مختلفتان مـن مرشـحات االسـتقطاب لرتميـز اآلحـاد واألصـفار خاصـتها وتقـوم 

 أمـاموافقـة .ِوكل مرشح ميكنه وضع الفوتون يف حالة استقطاب، فوتونبتدوين أيها تم استخدامه لكل 

ً، ولدي بوب نفس املرشحات، ويختار اختيارا عشوائيا املرشح الذي يستخدمه لقياس الفوتـون0 أو 1لـ  ً-

ً ثـم يتـصل بـوب تليفونيـا بـأليس -استخدام املرشح الخطأ يجعل القياس يعطي نتائج ليس لهـا معنـى

يخربها بقـيم البتـات الفعليـة التـي قـام بقياسـها،  أن ملرشحات التي استخدمها دونويخربها تسلسل ا

وأليس بدورها تخرب بوب بتتابع املرشحات التي استخدمتها ثم بعد ذلك يستخدمان كمفتاح لهام قـيم 

 البتات املتوافقة مع الفوتونات التي استخدما لها نفس املرشح، واملتنصت الذي يحاول قياس الفوتونات

ًيف طريقها سيتداخل معهام حتام خالل مبدأ عدم التأكد، وسيالحظ بوب وألـيس ذلـك عنـدما يقومـان 

 .مبقارنة اختيارهام من املرشحات، ويف هذه الحالة يهمالن هذا املفتاح ويبدآن من جديد

ب ًالتشفري الكمي هو جزء من مجال معلومات الكم الواسع الذي يضم أيضا الحوسـبة الكميـة، واأللعـا

 .الكمية

 إدمان املعلومات

ــر مــن عــام  ــسادسة والعــرشين مــن عمــره بعــد قــضاء ســبعة 2007يف فرباي   تــويف رجــل صــيني يف ال
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 أو مل يرتكه إال للذهاب إىل دورة امليـاه، -نرتنتأيام متواصلة عىل جهاز الكمبيوتر يف لعب ألعاب عرب اإل

إلنـسانية بجامعـة أوكـسفورد عـىل ذلـك من معهد مستقبل ا) نيم بوسرتوم( يطلق -أخذ غفوات قليلة

 نرتنـتكل ما يهم مدمنو املعلومات هو الحصول عىل جرعـة البيانـات عـرب اإل". إدمان املعلومات"اسم 

 ).Second Life" (الحياة األخرى "أو" World of Warcraft"مثل لعبة 

 املـواد الغذائيـة أو،  الـسكرياتأويشبه بوسرتوم ذلك بنهمنا التطوري نحو األطعمـة الغنيـة بالـدهون 

 حقيقـة اسـتغلتها صـناعة األغذيـة لـصنع هـي و-اآلنالتي كانت نادرة قبل ذلك لكنها موجـوة بـوفرة 

البعض يـستهلكها بكـرثة بـدال مـن اتبـاع نظـام غـذايئ  أن وجبات خفيفة تسبب اإلدمان بشدة لدرجة

ًكيـزا وتحفيـزا مـن العـامل الحقيقـي  أكـرث ترنرتنتلدينا بيئات عرب اإل أن متوازن، وباملثل يقول بوسرتوم ً

 .ًوهذا يصبح إدمانا عند البعض

 الحوسبة

 الخوارزميات

 هـيتسلسل محدود من التعليامت التي ميكن استخدامها من أجل حل مـشكلة مـا، و هي الخوارزمية

 الكمبيـوتر مبـا يجـب فعلـه يف الخطـوة أوتشكل شجرة اتخاذ قرار خطوة بخطوة، والتي تخرب اإلنسان 

 أن غرفة ما مضاءة ميكـن أن الخوارزمية البسيطة لحل مشكلة التأكد من. الية من أجل حل املشكلةالت

 :يكون

 .3، وإال اذهب إىل 2اذهب إىل " ال"؟ إذا كانت اإلجابة )ال/نعم( هل الغرفة مضاءة -1

 .اضغط عىل مفتاح اإلَضاءة -2

 توقف -3

، وكـل برمجيـة مــن لكـن الخوارزميـات موجـودة لحـل مجموعـة واسـعة معقـدة مـن املهـام

برمجيات الكمبيوتر لها يف قلبها خوارزمية تخرب الكمبيوتر ما يجب فعله يف كل حدث من األحـداث 

  ".خــرائط التــدفق"ًالتــي ميكــن تحملهــا، وغالبــا مــا يعــرب عــن الخوارزميــات باســتخدام مــا يــسمى 

 لـصناديقوصف مريئ لعمليـة اتخـاذ القـرار التـي تبـني كـل خطـوة عـىل شـكل صـندوق يـرتبط با
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 . عكس االستداللأنها األخرى من خالل األسهم، ويف بعض النواحي، ميكن وصف الخوارزميات عىل 

 آلة تورينج

 اآلن"آلة ميكانيكية افرتاضية طرحها عامل الرياضيات الربيطاين وأبـو الحوسـبة الحديثـة  هي آلة تورينج

 لها، وينقسم هـذا الـرشيط إىل خاليـا ً، حيث تستخدم رشيطا طويال يعمل كذاكرة1936يف عام " تورينج

ًتحمل كل منها رمزا واحدا ميكنه تشفري معلومة ً . 

وتتكون كل حالة من مجموعة من التعليامت حول  آلة تورينج عبارة عن مجموعة نهائية من الحاالت،

ًما يجب القيام به بعد ذلك وفقا للرمز املوجود يف الخلية الذي يعمل عليه الجهاز حاليا أخـذ هـذه وت. ً

غـري اآللـة مـن "حـرك الـرشيط ثـالث خاليـا إىل اليـسار، و"، و"yإىل الرمز  xغري الرمز "التعليامت شكل 

آلته قادرة عىل حل أي مشكلة رياضـياتية، لهـا  أن "تورينج"وقد أوضح . وهكذا، 2" إىل الحالة 1الحالة 

 .تكون غري قابلة للحوسبةهناك مسائل معينة ، ًخوارزمية معرفة تعريًفا جيدالكن عىل عكس ذلك

 أجهزة الكمبيوتر التناظرية

ــات اقبــل ظهــور اإللكرتونيــات الرقميــة، كانــت أجهــزة الكمبيــوتر التــي تعمــل ب ســتخدام املكون

امليكانيكيــة والبــرصية وغــري الرقميــة لحــل املــسائل الرياضــياتية، يطلــق عليهــا أجهــزة الكمبيــوتر 

ًيـستخدم ترتيبـا معقـدا مـن  أن الكمبيـوتر امليكـانييكفعىل سبيل املثـال، ميكـن لجهـاز . التناظرية ً

ً سنا، وقمت بإدماجه مع ترسـا آخـر ذو 45ًالرتوس والروابط، فإذا أخذت ترسا ذو  أسـنان، يـصبح  9ً

طريقـة تعبـري  هـي خمـس مـرات، وهـذه لكل دوران من الرتوس الكبرية، دوران الـرتوس األصـغر

أجهـزة الكمبيـوتر امليكانيكيـة وقاذفـات القنابـل وقـد اسـتخدمت املـدفعيات  .5=45/9الجهاز عـن 

لحساب املسارات أثناء الحرب العاملية الثانية، وحتـى الـستينيات، ظـل الطـالب يـستخدمون املـسطرة 

 .  اإللكرتونيةاملنزلقة بدالً من اآلالت الحاسبة

 الـذي Antikythera mechanism  ويعترب أقدم جهاز كمبيوترفليك تناظري هو جهاز أنتيكيثريا

 يعود تاريخه إىل القرن الثاين قبـل املـيالد، قـد عـرث عليـه يف حطـام قبالـة سـواحل اليونـان،
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وقد أفسحت أجهزة الكمبيوتر التناظرية الطريق ألجهزة . ُ قد استخدم يف الحسابات الفلكيةإنهُويعتقد 

 .أرسع وأكرث كفاءة مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الرقمية يف األربعينيات

 املنطق

ّحيـث طـور الفيلـسوف . عترب املنطق االسـتنتاجي واالسـتقرايئ مـن فـروع مـا يـسمى علـم االسـتنتاجي

يف القرن التاسع عرش، نظرية رياضية للمنطق والتـي أثبتـت أهميتهـا يف تطـور " چورج بول"اإلنجليزي 

ً وقد مكن املنطق البـوليني وصـفا رياضـيا لل.علوم الكمبيوتر بعد ما يقرب من مائة عام ً عمليـات مثـل َّ

ً، حيث تأخذ هذه البوابات املنطقية اثنتني من إشارات اإلدخال الثنائية، وتعطي ناتجـا ثنائيـا "أو"و" و" ً

، عنـدما يكـون املـدخالن كالهـام "1"ًمخرجا قيمته املنطقيـة " و"عىل سبيل املثال، تعطي بوابة . ًواحدا

، "صفر"قيمة منطقية " أو" بينام تعطي بوابة .يف بقية الوقت" صفر"ً، وتعطي ناتجا "1"قيمته املنطقية 

 . يف بقية الوقت" 1"ً، وتعطي ناتجا قيمته "صفر"عندما يكون املدخالن كالهام قيمته املنطقية 

 العنارص األساسية ملعالجة املعلومـات، ومتكـني الحواسـيب الرقميـة هيوتوجد بوابات منطقية أخرى و

ميكن برمجة حاسـوب لتـشغيل نظـام التدفئـة يف مكتـب فقـط فعىل سبيل املثال، . من اتخاذ القرارات

 . درجة مئوية، وخالل ساعات العمل13عندما تنخفض درجة الحرارة أقل من 

 أجهزة الكمبيوتر الرقمية

أول كمبيوتر إلكـرتوين رقمـي ) colossus(ُبنى العمالق 

يف العــامل يف محطــة أبحــاث مكتــب الربيــد بلنــدن يف 

ــام  ــرتا ع ــةتتع. 1943إنجل ــات التناظري ــل اإللكرتوني  ام

 مع إشارات كهربيـة متـصلة يف طبيعتهـا بيـنام تنـتج 

األجهزة الرقمية وتـسجل قفـزات غـري متـصلة للجهـد 

  هـو مثـايل لتـسجيل آحـاد البيانـات الثنائيـة-الكهريب
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هربيـة ، واألجهزة اإللكرتونية الرقمية الناشة وقتها باستخدام مكونات ك)colossus( وأصفارها، وقد عمل 

من أجل تحويل التيار الكهريب بطريقة تسمح بتنفيـذ العمليـات املنطقيـة ) املفرغة الصاممات(تسمى 

 .البسيطة

ً مفاتيح إلكرتونية حلت رسيعا محل - إىل اخرتاع الرتانزستور1941ِوقد قاد ظهور أشباه املوصالت يف عام 

 .الصاممات الضخمة الهشة ذات الكفاءة القليلة

، لكن حدثت ثورة أكرب 1953 جهاز كمبيوتر ترانزستوري يف جامعة مانشسرت بإنجلرتا عام تم تشغيل أول

 .يف عامل الكمبيوتر باخرتاع الرقائق الدقيقة

 الرقائق الدقيقة

 ًاخرتع جاك كيلبي، من رشكة التكنولوچيا األمريكية تكساس إنسرتومنتس شيئا مـن شـأنه ،1958يف عام 

 هـي الكمبيوتر الرقمية، وتغيري العامل إىل األبد أال وهو الرقاقة الدقيقـة، ويحدث ثورة يف عامل أجهزةأن 

 الجرميانيوم مطبوعة مـع مـواد كيميائيـة أكالـة لتكـوين أورقاقة من مادة شبه موصلة مثل السليكون 

 .  بالتايل يكون االسم البديل للرقائق الدقيقة هو الدوائر املتكاملة-دائرة كهربية مصغرة مستقلة

 التـي -ُرقائق الصغرية باستطاعتها احتواء العديد من مكون الرتانزسـتور مـام أتـاح ألجهـزة الكمبيـوترال

تتقلص لحجم قريب من حجم الطابعة الكبرية التـي ميكـن وضـعها عـىل  أن -كانت تشغل حجم غرفة

دت الرقـائق توفرت أجهزة الكمبيوتر الدقيقة ألول مرة يف األسواق يف أوائل السبعينيات، وقـد أ. مكتب

ً تدخل يف كل يشء فعليا من الهواتف الخلوية وحتـى اآلن هيالدقيقة إىل بداية تصغري اإللكرتونيات، و

 .مركبات الفضاء

 قانون موري

 الحظ جوردن موري أحد الرشكاء املؤسـسني لـرشكة تـصنيع الرقـائق الدقيقـة 1965يف عام 

ًاتجاها مثريا) إنتل(األمريكية  تـصبح مـضغوطة أكـرث فـأكرث، وبالتحديـد  الرقائق الدقيقـة -ً

جـم محـدد يتـضاعف كان عدد الرتانزستورات التي ميكن وضعها عىل رقاقة واحدة ذات ح

 ً، وباألخذ يف االعتبار ليس عدد الرتانزسـتورات فحـسب بـل أيـضا الزيـادةًتقريبا كل عامني
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هر وأصبح هذا ما يعرف باسم  ش18التدريجية يف جودتها،التي تحولت إىل مضاعفة أداء الرقاقة مرة كل 

، كـان يف اسـتطاعة الرقاقـة الدقيقـة ذات التكلفـة 2007، وما زال ذلك يحدث؛ ففي عام )قانون موري(

ــارات الرتانزســتورات،  أن املنخفــضة ــشمل ملي ت

 ميكـن وضـعه عـىل إنـهصغري لدرجـة وكل منها 

سطح خلية دم، لكـن هـذا التـصغري املـستمر ال 

د، ففـي نهايـة املطـاف يستمر إىل األبـ أن ميكن

ستبدأ الرتانزستورات عىل الرقاقة يف االقرتاب من 

حجم الذرة، وهنا تقف الطبيعة وقفتها وتقـول 

" يكفي ذلك، ولـن يكـون هنـاك مـا هـو أكـرث" 

 ويتوقع علـامء املـستقبل. وسينهار قانون موري

 .2020هذا سيحدث حوايل عام أن 

 الربمجيات

عملية حل مسألة ما إىل سلـسلة مـن التعلـيامت  هي الخوارزمية التييقوم مربمجو الكمبيوتر برتجمة 

يفهمها، والتي تعرف باسم الربمجيات، وهو مـصطلح صـاغه عـامل الرياضـيات  أن التي ميكن للكمبيوتر

 . 1958األمرييك چون تويك 

 -ة املـستوى متدنيـأنهـاعرف عـىل ُأهم ما يف كتابة الربمجية هو لغة الربمجة، فاللغات البدائية كانت ت

يتعلم استخدام لغة األكواد العددية التي يستخدمها معـالج الكمبيـوتر،  أن املربمج كان عليه أن مبعنى

لغـة  هـي )BASIC( لغات أكـرث سـهولة؛ فلغـة بيـسك هيوظهرت فيام بعض اللغات عالية املستوى، و

، )then(، و)If( مثـل - وتـستخدم عبـارات إنجليزيـة بـسيطة 1964برمجة عالية املستوى ظهرت يف عام 

 لتوصيل التعليامت إىل معالج الكمبيوتر، وتتطلب اللغات عالية املستوى برمجية خاصـة بهـا -)print(و

الذي يقوم برتجمة التعليامت التي يـدخلها املـستخدم ) compiler( املحول الربمجي أو) املرتجم(تسمى 

 ج قراءتــه، ومعظــم لغــات الربمجــة ميكــن للمعــال- لغــة متدنيــة املــستوى بكفــاءة-إىل كــود عــددي
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 .لغات عالية املستوى) Python(، وبايثون )Ruby(، ورويب )C++( مثل يس بلس بلس - اآلن املشهورة 

 املصدر املفتوح

ًبينام تهدف معظم مؤسسات الربمجيات إىل الربح، هناك أكواد كمبيوتر مفتوحة املصدر متوفرة مجانـا 

يقـوم املعـدلون بجعـل النـسخ  أن  بـرشط- حتـى تعـديلهاأو استخدامها، أوألي شخص يريد تحميلها، 

 . ًاملعدلة متاحة لالستخدام املجاين أيضا

يـتم  أن هو االسم الذي يطلقه املربمجون عىل نصوصهم الربمجية عاليـة املـستوى قبـل" الكود املصدر"

 .تشغيلها خالل املحول الربمجي وتحويلها إىل تيار من البيانات يقرأه املعالج

ادرة بروس بريين، وإيريك رميوند، وهـذه املبـ:  عىل يد املربمچني1998بدأت مبادرة املصدر املفتوح عام 

 فتطوير الربمجيات عمل مكلف، وإلقـاء املهـام -ًليست نوعا من اإليثار الخالص كام يبدو للوهلة األوىل

 وجعلها مفتوحـة لهـم يـوفر املـال ويعطـي املؤسـسة الكثـري مـن النـسخ املختلفـة هريالربمجية للجام

 أصـبح مـصطلح ًللربمجيات التي طورها مربمجون يف النطاق العـام مـن أجـل أغـراض خاصـة، ومـؤخرا

يطلق عىل املبادرات األخرى التي تطلب مشاركة العامة يف املستويات التطويرية مثـل ) مصدر مفتوح(

 . مثال لحشد املصادرإنه، وميكن تصور املصدر املفتوح عىل )حكومة مفتوحة املصدر(

 الحوسبة املتوازية

ت املـربمج، ثـم ظهـرت املعالجـات كان للكمبيوتر الدقيق األول معالج ذو نواة واحدة تكدح يف تعليام

 أكـرث، مـام يتـيح أواملتوازية فتغري كـل يشء؛ فاملعـالج املتـوازي لـه معالجـات معلومـات ذات نـواتني 

ًللكمبيوتر تنفيذ مهمتني مختلفتني يف نفس الوقت، ففي وجود زوجا إضافيا من األيدي لتنفيـذ العمـل  ً

 . ًيصبح تنفيذه أسهل كثريا

توازية ألول مـرة يف الـسبعينيات مـن أجـل تطبيقـات الحوسـبة العلميـة ظهرت املعالجات امل

 اليـوم فتتميـز أمـا.  تكون املجرات الدوامية الـشاسعةأواملعقدة مثل محاكاة أنظمة الطقس، 

  حتـى رباعيـة النـواةأوالعديد من أجهزة الكمبيوتر الدقيقة املكتبية بوجود معالجات ثنائيـة 
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ًقادرة عىل مستويات أداء أفضل آالف املرات من أجهزة الكمبيوتر الفائقة األكرث تقدما يف الـسبعينيات، 

 Jaguar املعروف باسم Cray XT5 تم تعديل أرسع جهاز كمبيوتر خارق ليصبح 2009وبحلول آواخر عام 

كز القومي للعلوم الحاسوبية يف مخترب أوك ريدچ الوطني يف والية تينييس، ولهذا النظام ما يزيـد يف املر

 مليون مـرة 10وأرسع ،  مرة10000يوتر املكتبي بأكرث من ب معالج مام يجعله أرسع من الكم150000عن 

 .من أسالفه يف السبعينيات

 الخوارزميات التطورية

ة متطورة لتحـسني طريق هي الخوارزميات التطورية

حلول املسائل الحاسوبية وتعمل عـن طريـق تقليـد 

 خاصـة مفهـوم -عملية االنتخاب الطبيعي لـداروين

ــضل  ــاء لألف ــول -البق ــن الحل ــة م ــوير مجموع  لتط

 . وإيجاد األنسب للمسألة التي بني يدينا

البـدء مبجموعـة مـن الحلـول  هـي الفكرة األساسية

جوانـب -تناسلت أن املرشحة ثم يسمح لهذه الحلول

ًمــن أزواج الحلــول التــي لــصقت معــا باإلضــافة إىل 

ــشوائية ــويرات الع ــن -التح ــد م ــل جدي ــق جي  لخل

ثـم يقـاس أداء النـسل الجديـد يف ، الحلول املرشحة

حل املشكلة، والنسل الذي يفوق والديه يسمح له بإنتاج جيل جديد؛ ويتم التخلص من الباقني، وبذلك 

 . ا مام يؤدي إىل شحذ الحلول املوجودة يف املجموعةًتكرر العملية نفسها تدريجي

ًتستهلك الخوارزميات التطورية قدرا كبريا من قدرة الحوسبة إال بحلول املعالجات املتوازية أصبحت  أن ً

 .هذه الخوارزميات وسائل فعالة لحل املشكالت
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 حوسبة الحمض النووي 

تخزن جزئيات الحمض النووي املعلومات بنفس الطريقة املستخدمة يف الكمبيوتر وعـىل غـرار عمليـة 

تيح كهربيـة دقيقـة مخزنـة عـىل رقـائق معالجة املعلومات التي تحـدث يف الكمبيـوتر باسـتخدام مفـا

 املعلومات املخزنة داخل الحمض النووي من املمكن التالعب بها ومعالجتها مـن فإنالكرتونية صغرية، 

 .قبل اإلنزميات البيولوچية

عـن طريـق ) OR (أو، وبوابـة )AND(يحايك عمل البوابات املنطقية، مثل بوابـة و، عمل هذه اإلنزميات

 . املشفرة عىل جدائل الحمض النووي مبا يتامىش مع القوانني الصارمة للرياضياتتغيري املعلومات 

، مثـال، اسـتخدامه لتـسع حفـر )X-O (أو -يشبه لعبة إكـس كمبيوتر الحمض النووي مصمم ليلعب ما

كـل إنـزيم . علـم األحيـاء الدقيقـةعمودية متاثل الخاليا الشبكية التسعة يف اللعبة، وضعت فيها ثقافة 

 هاختـاراملكـان الـذي  هي وهذه الحفرة -موجود عىل حفرة من الحفر يؤدي دورا، ويعمل عىل التألق 

 ). X (أو) 0(الكمبيوتر لوضع 

تنفذ معالجات الحمض النووي بشكل طبيعي الحوسبة املتوازية، مـن خـالل تطبيـق الحلـول املختلفـة 

الجزيئـات داخـل  مشفرة مثل املعلومـات املخزنـة عـىل مئـات -املحتملة عىل حاالت البداية املتطابقة 

 .ح الحل النهايئالحمض النووي، وبعد ذلك يتم اختيار أفضل الحلول ليصب

 َّالحوسبة الكمية 

مبدأ (ُتكون يف أكرث من مكان يف نفس الوقت، إحدى خواص نظرية الكم تعرف بـ  أن قدرة الجسيامت عىل

ميكن استخدامها يف تصنيع أجهزة كمبيـوتر مذهلـة، فـأجهزة الكمبيـوتر العاديـة ترمـز البـت ) عدم التيقن

 أو 0(تأخذ القيمة  أن وكل وحدة حاملة ميكنها -ام العد الثنايئ يف نظ) أصغر الوحدات الحاملة للمعلومات(

 يف نفـس الوقـت، 1 و0تأخـذ كـال مـن القيمتـني  أن ، ولكن يف الكمبيوتر الكمي ميكن لهذه الوحدة) 1

يف  - رقـم 256 أي 28ميثـل  أن ميكنـه، بـت 8البايت وهو قطعة من البيانات مكونة من  أن ويعني ذلك

 العمليات الحسابية عىل ذلك البايت الكمي الوحيد، وكذلك عىل كل رقم مـن الــ نفس الوقت، ويؤدي

 . رقم التي يخزنها256
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زود بعدد هائل من النقـاط ِّ؛ يستطيع املعالج الكمي امل’ النقطة الكمية املكدسة’ِّيعرف البت الكمي بـ 

أجهزة كمبيـوتر منفـذة للعمليـات  هي -الكمية تنفيذ عدد هائل من العمليات الحسابية عىل التوازي 

 أمـاِّيف الوقت الحارض يوجد معالج كمي واحد يف املختربات؛ . الحسابية عىل التوازي بشكل غري مسبوق

 .عد سنوات عديدة الكمية لن تصدر إال بفإنأجهزة الكمبيوتر املكتبي، 

 األلعاب الكمية 

ِّتتمكن أجهزة الكمبيوتر الكمية من معالجة مقدار ضخم من املعلومات مـن خـالل اسـتغالل القـوانني 

 عىل أجهزة الكمبيوتر الكميـة مـن شـأنها األلعابمامرسة  أن ِّالغريبة للعامل الكمي، ولقد وجد العلامء

ريات هو فرع من فـروع العلـم املـستمدة مـن تطبيـق تقديم اسرتاتيچيات جديدة، ودراسة هذه النظ

 .مبادئ الكم عىل نظرية األلعاب

إلقاء عملة كمية، والتي من املمكن متثيلها يف كمبيوتر من خالل  هي رمبا أحد األلعاب الكمية البسيطة

" سـفلالغـزل أل"و ميثـل الـصورة،" الغزل ألعىل" أن حاالت الكم املغزيل لجسيم ما مثل اإللكرتون، لنقل

 كتابة لكن العملة الكمية ستظهر الصورة والكتابـة أوتكون العملة العادية صورة  أن ميثل الكتابة ميكن

 العديــد مــن املــراوغنيفهــم اســرتاتچيات نظريــة األلعــاب الكميــة ســيمنح الالعبــني . يف نفــس الوقــت

 .اإلمكانيات التي ميكن استغاللها

ميم أجهزة الكمبيوتر الكمية، وسيتعني عىل املربمچني فهـم تظهر مكونات مامثلة للعملة الكمية يف تص

 .نظرية األلعاب الكمية جيدا حني يقرورا تطوير برامج عىل هذه األجهزة املستقبلية

 

 تخزين البيانات

 الرشيط املثقب

أجهزة الكمبيوتر الرقمية األوىل، مثل الكمبيوتر العمالق الربيطاين يف األربعينيات من القـرن 

ــوترالعــرشين ــأجهزة الكمبي ــات، ف ــسجيل البيان ــة لت ــى وســائط إلكرتوني ــستخدم حت   ، مل ت
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ًالبدائية استخدمت كروتا مثقبة لتسجيل املعلومات خالل ترتيـب مـن الثقـوب املوجـودة عـىل قطعـة 

ًجامدة من الورق املقوى، ويحتاج األمر إىل عامل برشي يقوم بتغذية الكمبيوتر بالكروت يدويا ويقـوم 

ًضاق العلامء ذرعـا، بـذلك فأفـسحت الكـروت املثقبـة املجـال لظهـور  أن ًجددا، وال عجب يفبإزالتها م

ًعبارة عن رشيط طويل من الكروت املثقبـة ملتـصقة معـا، والتـي يـستطيع  هي  التي-األرشطة املثقبة

 . الكمبيوتر بنفسه التبديل بينها

ابيس الزنربكيـة املحملـة التـي تـالءم ُكانت الكروت واألرشطة املثقبة تقرأ مـن خـالل أنظمـة مـن الـدب

 باسـتخدام أشـعة ضـوئية تـسقط عـىل -الثقوب، وفيام بعد أصبحت القراءة قامئة عـىل تقنيـة بـرصية

 اسـتخدمت أوالهـا لتخـزين بـرامج لغـزل أنـوال -الثقوب، وألنظمة تخزين البيانات هذه تاريخ طويل

 .النسيج يف بدايات القرن الثامن عرش

  الذاكرة املتطايرة

 -الـذاكرة املتطـايرة كانت أجهزة الكمبيوتر املنزلية األوىل فقط قادرة عىل تخزين البيانات فيام يعرف باسم

 الكمبيـوتر الخـاص بـك دون حفـظ افـصل جهـاز.  الذاكرة التي تتطلب وجود مصدر ثابـت للطاقـةهيو

 . محتويات الذاكرة إىل جهاز تخزين غري متطاير وستخرس كل يشء

، التي تقوم بتخـزين بتـات )RAM(ً شيوعا للذاكرة املتطايرة هو ذاكرة الوصول العشوايئ والشكل األكرث

من املعلومات الثنائية باستخدام الشحنات املخزنة يف مصفوفة من الرتانزستورات املوجودة عىل رقاقـة 

 . دقيقة

أحـد  هـي  العشوايئ ذاكرة الوصولاآلن أن وكان للكمبيوتر املكتبي األول ذاكرة وصول عشوايئ فقط إال

 العاملة التي يستخدمها الكمبيوتر لتنفيذ مختلف املهام الفرعية املـشاركة يف أوأنواع الذاكرات املؤقتة 

 .تكتب النتائج يف جهاز تخزين ذي ذاكرة غري متطايرة أن تشغيل الربنامج قبل

كانـت الـذاكرات غـري املتطـايرة يف األيام األوىل ألجهزة الكمبيوتر املنزلية يف الـسبعينيات والثامنينيـات 

  هذه اآلونة متثل األقـراص الـصلبة،أماً األقراص املرنة إذا كنت محظوظا، أوتتكون من أرشطة الكاسيت 

 .حلوال أكرث مالمئة) Flash memory(والتخزين الضويئ والذاكرة الوميضية 
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 األقراص الصلبة

املجموعـة الرئيـسة  هـي أقراص الحاسوب الصلبة

ات غـري املتطـايرة، يـستخدمها معظـم من الـذاكر

ــوم، و ــوتر الي  شــكل مــن هــيمــستخدمي الكمبي

أشكال األوساط املمغنطة مثـل أرشطـة الكاسـيت 

وجـود  أن واألقراص املرنة التي سبقتها ويف الواقـع

، صـلب"األقراص املرنة هو أصـل املـصطلح قـرص 

 مـصنوعة مـن -فـاألقراص املرنـة امتـازت باملرونـة

 مصنوعة من فهي مطعمة بجسيامت معدنية بينام األقراص الصلبة تتميز بالجمود فيلم بالستيك رقيق

مادة صلبة مثل الزجاج املطيل بطبقة من مادة مغناطيسية لحمل البيانات، وينقسم سطح القـرص إىل 

العديد من املناطق الصغرية، وكل منطقة ميكنها تخزين بت واحدة من البيانات التي يتم تسجيلها عن 

 الجنـوب -فكر يف اتجـاه الـشامل(غنطة هذه املنطقة، وهذا يصلح؛ ألن املغنطة ترتبط باتجاه طريق م

 إزاحة اتجاه املغنطة باستطاعته تغيري قيمة البت املخزنة من فإن وبالتايل -)للمجال املغناطييس لألرض

 .  العكسأوصفر إىل واحد 

 لفـة يف الدقيقـة 10000 بـرسعات تـصل إىل تدور األقراص الصلبة ألجهـزة الكمبيـوتر املكتبيـة الحديثـة

 .وتستخدم أكواد تصحيح الخطأ لضامن دقة البيانات التي تخزنها

 الذاكرة الوميضية

الوسائط املحمولة التي يقـع  هي يف حني كانت األقراص املرنة وأرشطة الكاسيت فيام سبق

 بطاقــات . الــذاكرة الوميــضية محلهــااآلنعليهــا االختيــار، لتخــزين البيانــات حلــت 

 USB flash(،ووحـدة الـذاكرة الوميـضية )memory sticks(، ورشائـط الـذاكرة )SD(الـذاكرة

drive (ذاكــرة غــري متطــايرة وبالتــايل تحــتفظ هــيجميعهــا أشــكال للــذاكرة الوميــضية، و 

 بالبيانات، حتى عندما يتم فصل مصدر الطاقة، وذلك عن طريق اسـتخدام رقـائق دقيقـة
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 عـىل وضـع أمـاتظل   أن من الرتانزستورات التي لها القدرة عىل1ًت، تحتوي عددمصنوعة من أشباه موصال

 1 فالرتانزسـتور يف وضـع اتـشغيل يخـزن  اإليقاف حتى عندما يتم فصلها من جهاز الكمبيوتر،أوالتشغيل 

 .ًمن البيانات الثنائية، ويف وضع اإليقاف يخزن صفرا

، والكـامريات الرقميـة، والهواتـف الخلويـة، )اآليبـود(ة  يف أجهـزاآلنتستخدم رقائق الذاكرة الوميـضية 

، وبدأت يف حل محل األقراص الـصلبة يف بعـض أجهـزة الالبتـوب وأجهـزة الكمبيـوتر الفيديووكامريات 

 .املحمولة، حيث يفضل استخدامها لقدرتها عىل التكيف مع الصدمات

 التخزين الضويئ

 الـذي اسـتخدمه نـارشو املوسـيقى لتـسويق -املدمجكان أول وسط ضويئ لتخزين البيانات هو القرص 

ً ذاكرة غري متطايرة تعمـل بطريقـة مختلفـة جوهريـا عـن األقـراص هيأصوات رقمية عالية الجودة، و

فـأقراص ذاكـرة القـراءة ، الصلبة التي تستخدم الطاقة املغناطيسية لحفر البيانات عـىل قـرص ممغـنط

تحـتفظ بالبيانـات عـىل ) راءة منه وليس التخزين فيـه ميكن فقط القإنهمام يعني () CD-ROM(فقط 

يقوم برتميز بت من البيانات " حفرة يف"ضغطت عىل سطح القرص البالستييك، وعمق كل " حفر"ئة هي

الثنائية، وإسقاط شعاع ليزر عىل الحفر يتيح قراءة قيمة البت املراد قراءتها، وميكن الكتابة يف األقراص 

عـن ، وتعمل بـشكل مختلـف قلـيال،  الكتابة فيها من قبل مستخدم الكمبيوتراملضغوطة القابلة إلعادة

 .ية القرص بطريقة تحايك وجود الحفرإنعكاسطريق استخدام الليزر لتغيري 
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ذاكرة قـراءة فقـط، ولهـا -، وتبعه فيام بعد أول قرص مدمج 1983بيع أول قرص مدمج للموسيقى عام 

ًوقد تحسنت النسخ األحـدث كثـريا يف هـذا الـصدد؛ فعـىل سـبيل ،  ميجا بايتس700سعة محددة تبلغ 

 جيجـا 9.4يخـزن حتـى  أن ))(DVDي متعـدد الجوانـب القـرص الرقمـ( دييف املثال ميكن لقرص الدي 

 . مليار خلية من البيانات9.4-بايتس

 )الهولوجرامية (األبعادالذاكرة ثالثية 

عن طريق ترميـز البيانـات عـىل ) DVD(تعمل وسائط التخزين البرصية مثل األقراص املدمجة وأقراص 

.  داخل هـذه الوسـائطاألبعادئة ثالثية هيعىل  فتقوم بتخزينها األبعاد الذاكرة ثالثية أماسطح الوسط؛ 

 تعمل عن طريق استخدام الليزر لحرق الهولوجرام داخل مادة حساسة للضوء، وينقسم الـشعاع هيو

 األول يتم اسقاطه من خـالل مرشـح يقـوم بطباعـة البيانـات الثنائيـة املـراد تخزينهـا عـىل -إىل جزأين

 يتقاطع مـع األول، ويلتقيـان داخـل وسـط التخـزين الـذي الهولوجرام، ثم يرتد اآلخر عىل مرآة بحيث

أقـراص (تسجل فيه صورة من البيانات، وميكن تخزين كميـات هائلـة مـن البيانـات بهـذه الطريقـة، و

 الحـد النظـري - جيجابايت500الحالية ميكنها تخزين ) HVDs) (التصوير املجسم متعددة االستخدامات

 . لكل سنتيمرت مكعب من املادةًاملتوقع لها تقريبا عدة تريابايتس

ًوخالفا ملحركات األقراص الصلبة والتخزين الضوئية التقليدية، التي تتحلـل وتفقـد البيانـات مـع مـرور 

ًشكل قوي جدا من تخزين البيانات التي ميكن اسـتخدامها ألرشـفة  هي األبعادالوقت، الذاكرة الثالثية 

الكتابة مرة ) (WORM( مثال للذاكرات من النوع فهيية، من الناحية الفن. طويلة األجل من املعلومات

 ).واحدة وقراءتها أكرث من مرة
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 أجهزة الغزل اإللكرتوين

ايئ املتطـايرة، والـذاكرة الوميـضية، وسائط التخزين اإللكرتونية التقليدية، مثـل ذاكـرة الوصـول العـشو

تعمــل مــن خــالل ترميــز املعلومــات باســتخدام شــحنة كهربيــة مــن جــسيامت تحــت ذريــة تــسمى 

مـن الغـزل الكمـي لإللكـرتون؛ ً املجال الناشئ من اإللكرتونيات الدورانية فيستفيد أيضا أمااإللكرتونات، 

 فـيمكن اسـتخدام - يف األسـفلأويف األعـىل  -يكون يف إحـدى حـالتني أن ألن الغزل الكمي لجسيم ما ميكن

 .اإللكرتون لتمثيل آحاد وأصفار البيانات الثنائية

 وأنالخيارات الحالية، تصبح ذواكر أجهزة الغزل اإللكرتوين أصغر وأرسع وأكرث متانة من  أن من املأمول

ًتوفر أيضا تحسينا لكثافة الذاكرة،  وباإلضـافة إىل ذلـك، .  كبـري إىل حـد استهالك الطاقة فسوف يتقلصأماً

 تقـدم إحـدى الوسـائل املمكنـة فهـيقد تجد أجهزة الغزل اإللكرتوين تطبيقـات يف الحوسـبة الكميـة، 

 .لتخزين بتات املعلومات الكمية ونقلها
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 نرتنتتقنية اإل

 نرتنتاإل

ة فكريـة  وحـد-)ARPA( أسست الواليات املتحدة األمريكية وكالة مشاريع بحثية متقدمة 1958يف عام 

وخالل عرش سنوات من ذلـك . وبحثية تهدف إىل الحفاظ عىل اإلبداع األمرييك يف وضع يفوق منافسيه

ُتوصلت هذه الوكالة إىل طريقة لربط أجهزة الكمبيوتر معا بحيث ميكنهم تبادل البيانات عن بعد، ويف  ً

 أحدهام -زين كمبيوتر وتم ربط جها) ARPANET(ُ تم تطبيق هذا املرشوع الذي عرف باسم 1969عام 

 .يف جامعة كاليفورنيا واآلخر يف جامعة ستانفورد

، وبحلول مثانينيات القرن 15 وصل العدد إىل 1971ًربطت نقطتان أخريان بعد ذلك رسيعا، وبحلول عام 

أقامت املجتمعات األكادميية شبكات أخرى مشابهة يف دول أخرى، ثم جاء بعد ذلـك التنفيـذ التجـاري 

 مـن االتـصال بـشبكات عامـة باسـتخدام شـكل املنزلية الكمبيوترره مكن مستخدمي أجهزة الذي بدو

 أال وهو مودم الطلب الهاتفي، وهذا مكن املستخدمني من إرسال نرتنتبدايئ من أشكال الوصول إىل اإل

رسائل بريد إلكرتوين، ومشاهدة املعلومـات املكتوبـة عـىل لوحـات إخباريـة إلكرتونيـة ولعـب ألعـاب 

 مـن اآلنعليـه  هـي  إىل كلمـة مألوفـة كـامنرتنتامعية بسيطة، لكن التطوير الرئييس الذي حول اإلج

 . الشبكة العنكبوتية العامليةإنهيأيت الحًقا،  أن شأنه

 :الربيد اإللكرتوين

، واختـصاره )electronic mail( مـن الربيـد اإللكـرتوين نرتنـتتكونت معظم حركة البيانات يف بـدايات اإل

email فقد أرسل )راي توملينسون(، وأرجع معظم الخرباء الفضل يف اخرتاع الربيد اإللكرتوين إىل املربمج ،

يب (؛ وكانت رسالة مرسلة بني جهازي كمبيـوتر يف رشكـة 1971أول رسالة بريد إلكرتوين عىل اإلطالق عام 

م تطـوير برمجيـة ملـرشوع األمريكية التي كان توملينسون يعمل بها، وكانت الرسالة إحدى مهـا) يب إن

 .نرتنت؛ رائدة اإل)ARPANET(وكالة املشاريع البحثية املتقدمة 
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أخذ توملينسون برنامج مراسلة يعمل بني مـستخدمي كمبيـوتر واحـد وأضـاف عنـارص مـن برمجيـات 

َّمـام مكـن كـل مـستخدمي ، مصممة لنقل امللفـات بـني أجهـزة كمبيـوتر مختلفـة متـصلة عـرب شـبكة

)ARPANET (لفــصل اســم @ ً إرســال رســائل إىل بعــضهم الــبعض، وبــادر أيــضا باســتخدام الرمــز مــن

وبعـد مـرور سـبع سـنوات . األوىلال يستطيع توملينسون تذكر ما كتبه يف رسالته . املستخدم عن موقعه

 ). فيهبريد إلكرتوين غري مرغوب(من ذلك ظهر أول بريد مزعج 

 )نرتنتاإل(الشبكة العنكبوتية العاملية 

، هــو فيزيــايئ يعمــل يف مختــرب ســرين املعجــل للجــسيامت عــىل الحــدود الفرنــسية )م برينــرز يلتــي (

 للوصول إىل وثـائق نرتنتيحدث إذا كان من املمكن استخدام اإل أن السويرسية، وقد تساءل عام ميكن

إىل يأخـذ املـستخدم  أن النقـر عـىل الكلـامت املميـزة، ميكـن. مستضافة عىل أجهزة الكمبيوتر البعيدة

 واألفضل من ذلك، ماذا يحـدث إذا كـان . ليست بالرضورة مستضافة عىل الكمبيوتر ذاته-وثائق أخرى

، وكان نرتنتبإمكان أي شخص نرش الوثائق الخاصة به وربطها باملواد املوجودة، وهكذا نشأت شبكة اإل

صـفحات  لهـا ترميـز، كتب برينرزيل لغة الربمجيات التـي يـتم مـن خال1990ويف عام . 1989ذلك يف عام 

 html.أو لغة إعداد النص هي و-الويب

 األجهـزة التـي تقـوم بتخـزين هـي و-ً خادما للويـب26، كان هناك مجموع كيل من 1990وبحلول عام 

 ال تزال صغرية، لدرجـة نرتنتيف الواقع، كانت شبكة اإل.  املنترشة يف جميع أنحاء العامل-صفحات الويب

 إنرتنـت أول متـصفح - الرسومية موزياك نرتنتوبإطالق واجهة اإل. واحدة كان لديها صفحة فهرس أنها

 . فجأة هواية من السهل عىل أعداد كبرية من الناس الوصول إليهانرتنت، أصبح تصفح اإل1993 يف عام -

 ّوقد مهد ذلك، الطريق إىل النمو املتسارع يف شعبيته، مام أدى يف نهاية املطاف إىل املدينـة اإللكرتونيـة

 .اليوم الشبكة العنكبوتية العاملية هي مرتامية األطراف، والتي
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 نرتنتاالتصال باإل

الهـاتفي، وهـو ) الوسـيط(توصيله عـن طريـق املـودم  هي نرتنتأبسط طريقة لتوصيل الكمبيوتر باإل

مـوفر خدمـة "الهـاتف لطلـب ومن ثم ميكن استخدام خط . الجهاز الذي يربط الكمبيوتر بخط الهاتف

 إلرسال واستقبال البيانات، -نرتنت بشبكة اإل، الذي يعمل مبثابة محطة تقوية للكمبيوتر للتواصل"تنرتناإل

ً وسيلة بطيئة جدا لالتصال اآلنيعترب االتصال الهاتفي . نرتنت صفحات شبكة اإلأومثل الربيد اإللكرتوين 

 .لثانية الواحدة كيلو بت فقط من البيانات الثنائية يف ا56، فهو يسمح برسعة نرتنتباإل

 Digital( الـذي يرمـز إىل DSL. يف أواخر التسعينيات، أصـبحت أول خـدمات النطـاق العـريض متاحـة

subscriber line ( ،أي الخط الرقمي للمشرتك هو أحد األمثلة األولية والتي ال زالت مـستخدمة إىل اليـوم

 . إىل خط الهاتف القيايسوتستخدم التقنية الرقمية لحزم كميات شاسعة من املعلومات وصوال

؛ كـابالت . ميجابـت يف الثانيـة الواحـدة24 الحديثة، توفر معدالت تحميل تـصل إىل DSLأرسع خطوط 

و يف .DSLتقدم رسعات مامثلـة ل- التي تقوم بتوصيل البيانات عرب نفس مسار كابل التليفزيون-املودم 

عـريض ملنـازلهم عـىل جهـاز توجيـه  النطـاق الإنرتنـتالوقت الحارض، يـستقبل معظـم النـاس خدمـة 

)router ( ئة إشارة راديويـةهيًالذي يقوم بدوره ببث موجات النطاق العريض السلكيا حول املنزل عىل ،

 . فاي-وهذا ما يعرف باسم الواي

 الشبكة املحمولة

توفر الشبكات االجتامعية واملدونات للمستخدمني، املعلومات بشكل مستمر، وكان ذلك 

 ً، ليس فقـط يف املنـزل واملكتـب، ولكـن أثنـاء التجـوال أيـضا،نرتنتول إىل اإلًحافزا للوص

 أن  خدمـة الـواي فـاي املجانيـة للعمـالء، كـامهي العديد من الحانات واملقااآلنتقدم و

حيـث صـممت . بعض املدن أقامت ما يسمى بخدمة الـواي فـاي عـىل مـستوى املدينـة

املنطقـة الحـرضية، وميكـن ألي   عـرب مركـزشاملةالتغطية ال واالستقبال اإلرسالمحطات 

  هاتف خلوي به خاصية الـواي فـاي الـدخول إىلأو السليكشخص معه كمبيوتر محمول 
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 اآلن أمـا. 2005، وأصبحت مدينة ساين فيل بكاليفورنيا أول مدينة أمريكية تقوم بـذلك يف عـام نرتنتاإل

 .دلفيا ومينابوليسفهناك شبكات واي فاي عامة تعمل يف مدن أخرى، ومنها فيال

ميكن لكثري من الهواتف الخلوية خارج املدن نقل كميات أقل من البيانـات خـالل الجيـل الثالـث مـن 

التي تتيح رسعات تحميل تصل إىل بـضع ميجابـايتس يف الثانيـة حيـثام ) 3G(شبكات الهواتف الخلوية 

 .توجد إشارة هاتف خلوي

 )Bluetooth(القارن 

هو نظـام شـبكة السـلكية قـصري املـدى يـستخدم لنقـل امللفـات والبيانـات بـني )  البلوتوثأو(القارن 

 وهو مفيد بصفة خاصة لألجهزة املحمولة، - الخاص بكالكمبيوتر مثل هاتفك الخلوي، وجهاز -األجهزة

 وذلك بفضل لوحات املفـاتيح، والفـأرة والطابعـات التـي تعمـل -وللتقليل عدد التوصيالت يف املكاتب

 ميجابايتس يف الثانية، والحدود 3وباستطاعة البلوتوث إرسال بيانات ثنائية مبعدل يصل إىل . بالبلوتوث

 مرت لكن متكن بعض الشغوفني بـاألمر مـن مـد ذلـك بـشكل ملحـوظ 100 هي الرسمية ملدى البلوتوث

باسـتخدام هوائيـات أكـرث، ويعـرف ذلـك باسـم بنـادق ) ما يزيـد عـن ميـل(  كم2ليصل إىل ما يقارب 

عندما تكون خاصية البلوتوث -ًويستخدم أحيانا يف االقرتان بأجهزة شخص آخر ) Bluesniping(وتوث البل

يعرف باسم ُوهو أحد أشكال االخرتاق اإللكرتوين والدخول و،  من أجل الوصول غري املرصح به-مفتوحة

)Bluesnarfing( 

 نرتنتأمن اإل

 بالثقة، وكذلك سيجلب اتـصالك يف شبكة تغطي العامل بأرسه، لن يكون الجميع جديرين

ً حــتام أخطــارا أمنيــةنرتنــتباإل  وخاصــة بــسبب زيــادة عــدد التحــويالت املاليــة خــالل -ً

ــوتر مبــارشة . نرتنــتاإل ــذين يــستهدفون أجهــزة الكمبي تتمثــل املخــاطر يف املخرتقــني ال

بـرامج تقـوم  هـي باإلضافة إىل هجامت تطبيقات الربمجيات العدائية؛ فمثال الفريوسات

، نسخ نفسها داخل جهاز الكمبيوتر من خالل الرسائل اإللكرتونية التي تحمل فريوسـاتب
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 وسائط تخزين البيانات، ثم تقوم بتعطيل وظائف الكمبيـوتر الطبيعيـة، ومـن ناحيـة أخـرى هنـاك أو

برمجيات التجسس التي تقـوم بتثبيـت نفـسها عـىل الكمبيـوتر، وترصـد ضـغطات مفـاتيح املـستخدم 

) Bots(ويف الوقت ذاتـه، هنـاك الروبوتـات . طرف ثالث لجمع املعلومات مثل كلامت الرسومتررها إىل 

  برامج تجند موارد جهاز هيو

" الـربامج الـضارة"ويعرف وكالء الربمجيات الخبيثة باسـم .كمبيوتر ما، وتستخدمها ضد األجهزة األخرى،

)malware .(ورهـا البحـث عـن أي بـرامج ضـارة وميكن ملستخدمي الكمبيوترتثبيت الربامج التي مـن د

ز معظـم أجهـزة هيوقد تم تج. أحد األمثلة عىل ذلك هي وإلغاؤها مبارشًة، وبرامج مكافحة الفريوسات

تعمل عىل منع محاوالت الوصـول " جدران نارية"، بأنظمة حامية تسمى نرتنتالكمبيوتر وموجهات اإل

 هجوم من قبل املخرتقنيالطريقة األساسية لصد أي  هي وهذه. ألي جهاز كمبيوتر

 

 الحوسبة الشبكية

تشغيل برنـامج مـا أن  هي حوسبة متوازية فاقت الحدود، والفكرة هي الحوسبة الشبكية

ًمل يعد مقسام بني املعالجات الفردية داخل جهاز كمبيـوتر واحـد فحـسب، بـل بـني أجهـزة 

وسـبة الـشبكية تؤكـد  الحفإن، وبصفة خاصة، نرتنتكمبيوتر مختلفة مرتبطة ببعضها عرب اإل

 عىل استخدام موارد الكمبيوتر التي قد تكـون يف وضـع الخمـول مثـل، الوقـت الخـارج عـن
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 .ساعات العمل يف أماكن العمل والتي يستخدمها عادة الباحثون البرشيون

 والذي تستخدم فيـه األوقـات الخاملـة SETI@Homeوأحد أمثلة الحوسبة الشبكية هو مرشوع يسمى 

يوتر التي ميتلكها عامة الناس وذلك لتحليل بعض البيانات من التلسكوبات الراديوية التي ألجهزة الكمب

وقـد شـكّل عـدد مـن الجامعـات يف مختلـف أنحـاء العـامل .  عن الحياة الفضائيةSETIتشارك يف بحث 

 .ائتالفات حوسبة شبكية للبحث العلمي

حيث تقدم الرشكات ". الربمجة السحابية"سم ُظهر يف اآلونة األخرية،تطور جديد للنهج الشبيك، عرف با

 إىل أي شـخص يطلـب مـنهم، مقابـل دفـع مثنهـا عـىل أسـاس نرتنـتموارد الحوسبة الخاصة بها عرب اإل

 .ًاملنفعة، متاما مثل الغاز والكهرباء

 2 نرتنتاإل

 2 نرتنـت واإل.تنقل الشبكات األكادميية املشاركة يف مشاريع الربمجة الشبكية كميات كبرية من البيانات

 جامعة يف 200 فائقة الرسعة بني أكرث من إنرتنتهو مرشوع لتلبية هذا املطلب من خالل توفري خدمة 

 األساسية االعتياديـة يف الوقـت الحـايل، تقـوم بنقـل البيانـات نرتنتأرسع شبكات اإل. الواليات املتحدة

 إنرتنـتومع تكنولوچيـة ). GbPS(، )نائيةمليار بت من البيانات الث(مبعدل بضع الجيجا بتات يف الثانية 

 ولكن الفضل يف ذلك ال يرجع لألجهـزة فحـسب بـل.  جيجا بت يف الثانية100يصل ذلك إىل  أن ، ميكن2

تحقق االستغالل األمثل لربمجيات مبتكرة ملعالجة البيانات واملعروفة باسـم  2 نرتنتالبنية التحتية إلأن 

 .ترسيع تدفق املعلومات عرب الشبكة، ل)middleware"(الربامج الوسيطة"

 الشبكة الداللية

 للحصول عىل معلومة محددة، سـيدرك كـم هـو نرتنتأي شخص صارع محرك بحث عرب اإل

ًأجهزة الكمبيوتر ال تفهم متاما ما طلبـت أنـت البحـث  أن فأساس املشكلة، هو. أمر محبط

ة يف استعالم البحث الخـاص تطابق بني الكلامت املنفردة املوجود أن  فقط تحاولفهي، عنه

فعـىل سـبيل املثـال، قـم بالبحـث . نرتنتبك، مع الكلامت الرئيسة املتواجدة عىل مواقع اإل

  عن املوسيقى املستخدمة يف إعالن ليفي قبل بضع سـنوات، التـي أظهـرت النـاس يركـضون
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فكل ما ستحـصل عليـه هـو مجـرد مواقـع تعـرض الكلـامت الفرديـة املوجـودة يف . من خالل الجدران

رقـصة  ":ًفمن املستبعد متاما حصولك عىل اإلجابـة الـصحيحة. البحث، ولكن ال يشء من املعنى الكامن

 .ومن هنا يأيت دور الشبكة الداللية". هاندل

 العامليـة تـيم برينـرز، وهـو مـرشوع لرتتيـب نرتنـتًوقد طورها جزئيا أبو شـبكة اإل  الرجوع لألصل340

صفحات الويب طبًقا ملعنى املعلومات التي تخزنها بدال من ترتيبها فقط عىل أساس الكلـامت الدالليـة 

 .البسيطة

، ومنذ ذلك الحني تطورت لغات الكمبيوتر الجديـدة 1999رشوع الشبكة الداللية يف عام بادر برينرزيل مب

 - WOL (Web Ontology Language) مثل لغـة وجوديـة الويـب -التي تستخدم يف كتابة صفحات الويب

، لكـن عـىل الـرغم مـن الفـرتة الطويلـة لقيـام )Swoogle(وكذلك محركات بحث الشبكة الدالليـة مثـل 

 . ال يزال بدرجة كبرية يف مرحلة غري ناضجةإنهاستخدامه يبدو  أن لشبكة الداللية إالمرشوع ا

 اتجاهات الويب

 ) RSS( خدمة الخالصة

ً مدونة إىل أخرى بحثـا عـن تحـديثات، أوال أحد ميلك الوقت الكايف لينتقل باستمرار من موقع إخباري 

وتعنـي " really simple syndication"ز إىل بالنـسبة ملعظـم مـن يـستخدمونه ترمـ). RSS(وهنـا يـأيت دور

" rich site summary‘أصـل االختـصار هـو   أن آخـرين يقولـون أن عىل الـرغم مـن) تلقيم مبسط جدا(

وتعني ملخص املواقع الرثي وتعمل هذه الخدمة من خالل استخدام برمجية ترصـد املواقـع مـن أجـل 

من املواقع التـي يهتمـون بهـا، وعنـدما يـتم ) RSS(يد تزو التحديثات، ويقوم املستخدمون باالشرتاك يف 

 .ًنرش محتوى جديد تقوم هذه الخدمة تلقائيا بتنزيل النص وتنبيه املستخدم لوجود تحديث

ًتاريخ تنمية طويل ميتد من التسعينيات لكنه مل يبدأ يف االنتـشار إال تقريبـا ) RSS(لخدمة 

هنيـني الـذين يرغبـون يف مـستجدات مـن ، وقد أثبتـت أهميتهـا بالنـسبة للم2005يف عام 

 الـذي يـشرتك، إىل البـث) RSS(وقـادت خدمـة .  مثل الصحفيني-املعلومات دقيقة بدقيقة
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ت الصوتية التي ميكن سـامعها مـن فيه املستخدمون ليس للحصول عىل مستجدات النصية بل املحتويا

 ).MP3( أي جهاز مشغل للملفات من صيغة أوخالل أجهزة اآليبود، 

 تبادل امللفات

 الوصـول إىل امللفـات نرتنـت يتـيح ألي شـخص يـستخدم اإل-ًمتامـا كـام يظهـر مـن اسـمه-تبادل امللفـات

ع ملفات املوسيقى من امتداد ًاملوجودة يف ملف عام عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك مجانا، وفعل ذلك م

MP3 ،من امتداد الفيديو  ماهو أسوأ ؛ ملفات أوMPEG هو انتهاك خطري لحقـوق التـأليف والنـرش الـذي 

ويقـوم املـستخدم بالبحـث يف شـبكات .  يف ورطة كبـرية-نابسرت وكازا -وضع املستخدمني والشبكات مثل 

 يف برمجيـة الـشبكة التـي بـدورها -)MP3(ف  ولـيكن ملـ-تبادل امللفات عن طريق كتابة ما يبحث عنـه

 .تعرض قامئة من جميع أجهزة الكمبيوتر عىل الشبكة التي ميكن منها تحميل ذلك امللف

 مركزية مخزنة  تعتمد عىل قاعدة بياناتألنهاكانت نابسرت إحدى الشبكات التي قمعتها السلطات بسهولة، 

 يف هـذه اآلونـة أصـبحت شـبكات تبـادل أمابكة،  أمر الشهي قم بإطفاء ذلك وسينت-عىل خادم مركزي

بـدال مـن ذلـك تتـصل  -امللفات مثل جنوتيال أصعب يف القمع بسبب عدم وجود قاعدة بيانات رئيسة 

ًأحيانا تعرف شبكات تبادل امللفات باسـم شـبكات . أجهزة الكمبيوتر يف الشبكة ببعضها البعض مبارشة

 )peer-to-peer networks(الند للند 

 وينالتد

 تعليـق محفـوظ عـىل الـشبكة العامليـة أومفكرة عامة  هي -)weblog( اختصار لكلمة -) blog(ملدونة 

ًالعنكبوتية، وقد منت شعبيتها منوا هائال منذ إنشاء أوائل املـدونات يف أواخـر التـسعينيات، واسـتمرت 

وضـة بالنـسبة  إحـدى صـيحات املاآلناملدونات يف بداياتها بسبب املتحمـسني للويـب لكـن أصـبحت 

 .ميتلكوا مدونة أن للسياسيني والشخصيات املعروفة يف جميع مجاالت الحياة

تستخدم املدونات عادة اللغة الحوارية، ولذلك تكتب التـدوينات بـرسعة أكـرب مـن الـرسعة 

  وهذا هو سبب لجوء الـصحفيني-التي تكتب بها الكتابات املطبوعة وبلغة أقل تنميًقا منها 
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 كان هناك ما يقدر 2007ويف نهاية عام . ألحيان إىل مدوناتهم لنرش األحداث املهمة برسعةيف كثري من ا

 . مليون مدونة112بحوايل 

ًرائجا مؤخرا، وقد يكون ذلـك ناتجـا عـن إفـراط ) Microblogging"(التدوين الدقيق"أصبح ما يسمى بـ  ًً

كـون التـدوينات يف املـدونات الدقيقـة ًغالبـا ت. املعلومات الذي تسببت فيه كـرثة املـدونات املوجـودة

محدودة بعدد من الحروف، ورمبا يكون أشهر مواقع التدوين الـدقيق هـو موقـع تـويرت الـذي فيـه ال 

 ) SMS( طول الرسائل النصية التي ترسل عرب خدمة الرسائل القصرية -ً حرفا140يتجاوز املنشور 

 الشبكات االجتامعية

حل ألولئك الـذين ال يـستطيعون التواصـل مـع أصـدقائهم بـشكل ال هي أصبحت الشبكات االجتامعية

وتوفر معظم مواقع الـشبكات االجتامعيـة ملـستخدميها الربيـد .  تجعل التواصل أسهلأنهادائم، حيث 

 الـصفحة الشخـصية الرئيـسة حيـث ميكـنهم نـرش املعلومـات عـن ًوأيـضااإللكرتوين، والدردشة الحية، 

، حيـث يـستطيعون رؤيـة صـفحات امللـف "كأصـدقاء"دمني آخرين كام ميكنهم إضافة مستخ. أنفسهم

كام هو الحال مع نظام التدوين الصغري،ميكن للمـستخدمني . الشخيص لبعضهم البعض وتبادل الرسائل

وأكـرب مواقـع الـشبكات ". حفلة يف منـزيل يـوم الـسبت" مثل، -نرش الرسائل التي تظهر لكل أصدقائهم

 . والفيسبوكماي سبيس هي االجتامعية اليوم

 اإلشارات املرجعية االجتامعية

ِّنظم الـشبكات االجتامعيـة متكـن مـستخدميها مـن البقـاء عـىل تواصـل مـع  أن يف حني ُ ُ

 أي -وسـيلة لتبـادل اإلشـارات املرجعيـة  هـي أصدقائهم، فاإلشارات املرجعية االجتامعية

 مع العامل أواء،  مع شبكة من األصدقأما -مؤرشات إىل صفحات الويب التي يستخدمونها

وعىل عكس تبادل امللفات، ال يوجد يشء غري قانوين يف شبكات اإلشارات املرجعية . بأرسه

  ولــيس مــضمونها- تحميلــه هــو عنــاوين الويــبأواالجتامعيــة؛ ألن كــل مــا يــتم نــرشه 

  تعمل عن طريـق املـستخدمني الـذين يقومـون بوضـع إشـارات مرجعيـةهيو.  الفعيل
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ثم ترتيبها مع إشارات إىل املوضوع حتى يتمكن اآلخرون مـن البحـث عـن املواقـع ملواقعهمم املفضلة 

ٍيف نـواح كثـرية أكـرث فعاليـة مـن اسـتخدام محركـات . يعترب ذلك و،األكرث شهرة املختصة مبوضوع معني

البحث التقليدية للبحث عن املواقع، فمن يقوم بتحديد إشارات البحث هم برش لهم القدرة عىل فهم 

ومـن نظـم اإلشـارات املرجعيـة ..  بدال من الكمبيوتر الـذي يعجـز عـن ذلـك-ت صفحة الويبمحتويا

 del.icio.us وDigg.االجتامعية املشهورة

 تسجيل بيانات الحياة

. تخيل كيف سيكون الحال لو كان بإمكانك الحصول عىل سجل إلكرتوين شامل لكل ما حدث يف حياتك

ربت به، مخزن يف قاعدة بيانات قابلة للبحـث ميكنـك الوصـول ُفكل يشء قد رأيته وسمعته وقرأته وأخ

حيـث يـستخدمون . إليها ببضع ضغطات فقط؛وهذا هو الهدف وراء ما يسمى بتسجيل بيانات الحياة،

 .كامريات ميكن ارتداؤها، وميكروفونات وأجهزة تحديد املواقع إلنشاء سجل بفهرس زمني لحياتهم

، باسـتخدام 1994امعة تورنتو الرائد لهذا املجال ؛حيـث بـدأ يف عـام  كان ستيف مان عامل الكمبيوتر بج

. الكامريات واملعدات األخرى لتسجيل الحياة إلنشاء سجل لحياته عـىل مـدار األربعـة وعـرشين سـاعة

وتخزين مثل هذه الكميات الهائلة من املعلومات، يحتاج إىل محركات أقراص ذات مساحة كبرية،والتي 

ومع ذلك، هناك الكثري من النـاس يـشعرون بـالقلق حـول تـضمني الخـصوصية يف . ًاتم تطويرها مؤخر

فهل يكون لرجال الرشطة والسلطات الحق يف االستيالء عىل الذكريات املخزنة الخاصـة . تسجيل الحياة

  قد تساعد يف التحقيق؟أنهابك، إذا اعتقدوا 

 العوامل االفرتاضية

تتيح لالعبني تقمص أدوار الشخصيات واللعـب عـىل الجامعية التي لفيديو تتواجد ألعاب ا

 منذ سنوات عديدة، وقد كان أول ظهـور للنـسخ األوىل مـن هـذه األلعـاب عـىل نرتنتاإل

الشبكة العنكبوتية العاملية يف الثامنينات والتـسعينات مـن القـرن املـايض، وعرفـت باسـم 

 لـشبكة العنكبوتيـةوكانـت متـارس مـن خـالل ا) MUDs(الزنزانة الجامعيـة للمـستخدمني 
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ويف الوقت الحارض اسـتبدلت ) UK's JANET(وشبكة چانت الربيطانية األكادميية  )ARPANET( أربانت

 جامعيـة هائلـة تـسمح فيـديو البدائية هذه التي كانت تعتمد عـىل النـصوص بألعـاب فيديولعاب الأ

 ).MMORPGs(مبشاركة اآلالف من الالعبني 

وإيـف  ) World of Warcraft(وورلـد أوف وور كرافـت ) EverQuest(تقدم ألعاب مثـل إيفـر كويـست 

)Eve (بدال من استخدام النصوص، وتتيح املشاركة لعدد هائل مـن الالعبـني ، واجهات تصويرية متطورة

 وتعـرف باسـم العـوامل نرتنـتمجموعة فرعيـة مـن عـامل اإل) MMORPGs(تعترب. والتفاعل الكبري بينهم

 تجـسيداتهم بامتيـاز مـن خـالل أو، مستخدمني تجربة خوض حيـوات بديلـةاالفرتاضية، حيث ميكن لل

 .ترصفهم بالشخصيات املوجودة يف اللعبة

والتـي ) Small Worlds) (العوامل الصغرى(و) Second Life) (الحياة الثانية: (من العوامل االفرتاضية األخرى

 الخيـال العلمـي؛ فبعـضها يعكـس وأ ال تحتوي يالرضورة عـىل الفانتازيـا أنهايف ) MMORPGs(تختلف 

ًوتعترب وغرف دردشة، التي كان متاحا ملستخدميها الحديث عـن طريـق تبـادل ، ببساطة الحياة اليومية

 ..سطور من النصوص املكتوبة يف الوقت نفسه، نوع مبكر من العوامل االفرتاضية

 حشد املصادر

التلفزيـوين الوسـيلة ) مـن سـريبح املليـون (يف مسابقة برنامج) االتصال بصديق(وسيلة املساعدة  تعترب

مـن خـالل طـرح مهـام ، هـري تـستفيد الـرشكات كـذلك مـن قـوة الجاماآلن. ًاألكرث تأثريا عىل املشرتكني

رمبـا يرغـب أحـد . والتي رمبا كانت ستدفع ألحد املتعهدين من أجل تنفيذها -خارجية للجمهور العام 

ســامعات األذن لــديها تعمــل بكفــاءة عــىل الــشبكات مــصنعني الهواتــف الخلويــة يف معرفــة أي مــن 

 التعاقـد مـع شـخص أوشـامل بنفـسهم  وبرمجيات أنظمة التشغيل املختلفة، فبدال من إجـراء اختبـار

 .هواتـف ذات مـزيج مختلـف مـن بـرامج التـشغيل والـشبكات تطرح للجمهـور الرشكة فإنللقيام ذلك، 

وبـالطبع . يقدمون ردود أفعال للـرشكة مكافـآت ماليـة األفراد الذين يقومون بتجربة األجهزة وويتلقي

 مـن أجـل . ً ذلك يكلـف الـرشكة مبـالغ أقـل كثـريا مـام كانـت سـتدفع ملتعهـد مـا ليقـوم بالبحـثفإن



 210 املعرفة واملعلومات والحوسبة

 

 

عىل سبيل املثـال، حديقـة حيـوان ، "حشد املصادر"اعتمد املجتمع العلمي أسلوب . تنفيذ ذلك البحث

 يتلقـي مـساعدة مـن األفـراد يف تـصنيف الـصور نرتنـت مـرشوع عـىل اإلهـيو) Galaxy Zoo(املجرات 

 .امللتقطة بالتليسكوبات الفلكية العمالقة طبقا ملخطط تصنيف املجرات

 )Cyberslacking( أثناء العمل نرتنتالوقت املهدر عىل اإل

 . الدراسـةأو املدرسة يف أغراض الترتبط بالعمـل أو يف العمل نرتنتاستخدم اإل -معظمنا قد فعل ذلك 

مواقـع التواصـل االجتامعـي  أن ، قدرت مجموعة خدمات تكنولوچيا املعلومات مـورس2009يف أكتوبر 

ويف . سنويا الفقـد يف اإلنتاجيـة£  مليار 1.4 تكلف االقتصاد الربيطاين وحدها اآلنمثل تويرت والفيسبوك 

 موظـف 1،000دراسـة عـىل أكـرث مـن )  كـوم.سـاالري(و) أمريكا أون الين(غضون ذلك، أجرت كل من 

 بصورة شخصية هـو الـسبب الرئيـيس يف اإللهـاء نرتنتاستخدام اإل أن نصفهم يعترب أن مكتبي كشفت

غـري الئقـة، مثـل ‘ العديد من الرشكات متنع املـوظفني مـن الوصـول إىل مواقـع تعتـرب اآلن. عن العمل

مراقبـة لرصـد حركـات  ومواقع تبـادل امللفـات، وتـستخدم برمجيـات نرتنتاملقامرة، والدردشة عىل اإل

 نرتنـتلقد أتقن بعض املوظفني فـن إهـدار وقـت العمـل بـسبب اإل. نرتنتتصفح املوظفني لشبكة اإل

 فـيام يعـرف باسـم -وأصبحوا قادرين عىل تنفيذ عدة نـشاطات غـري مرتبطـة بالعمـل يف وقـت واحـد

 ).الهروب املتعدد(

 )Wikis(مواقع الوييك 

 مواقع فهيإحدى التطبيقات العظيمة لحشد املصادر؛  هي ع الوييكعرف باسم مواقُفئة املواقع التي ت

التـي ) نرتنـتويكيبيديا دائرة املعارف عـرب اإل( هي وأشهر هذه املواقع، ًتطرح محتواها مفتوحا للعامة

 تعديل موضوعات فيها، فيقوم املتمكنون من مجال معني مبـشاركة أويقوم بكتابة  أن ميكن ألي شخص

يف عـام .  تساعد عىل ضامن صدق هذه املساهامت- عدم الرغبة يف فقدهأو - يف املجدخربتهم، والرغبة

 أن بعمل اختبار مقارن بني موسوعات املعارف، فوجـدت) Nature( قامت مجلة العلوم الربيطانية 2005

 ).Britiance(ويكيبديا عىل األقل متتاز بنفس جودة موسوعة 
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 حيث يخرب أعضاء -فئة السياسيني هي تيسء استخدام ويكيبديايف الواقع، إحدى الفئات القليلة التي 

 .األحزاب السياسية يف الواليات املتحدة صفحات الخصوم

 صطناعيالذكاء اإل

 اختبار تورنج

الفكـرة األساسـية ال .  تورنج وسـيلة لقيـاس ذكـاء اآللـةاآلن، وضع رائد الحوسبة الربيطاين 1950يف عام 

يف الواقع ستجري محادثـة مـع اآللـة ومـع .  ستجري محادثة مع اآللة-تكون أبسط من ذلك  أن ميكن

اإلنـسان واآللـة يحـدثانك مـن نفـس (يـتم إخبـارك أيهـام اآللـة وأيهـام اإلنـسان  أن دون. إنسان آخـر

، وإذا مل تتمكن من تحديد أيهام هو اإلنسان وأيهام اآللة من خالل املحادثة تكون اآللة بذلك )الواجهة

 .ًوقد أصبح هذا املخطط منذ ذلك معروفا باسم اختبار تورنج، ً برشياًقد أظهرت ذكاء

للتحقق من إذا ما كانت تشتمل إبداعاتهم من ) تورينج( وقد استخدم العلامء منذ ذلك الوقت اختبار 

لها قـدرة  أن قدرة أجهزة الكمبيوتر عىل إثبات -) AI(الربمجيات عىل أي من سامت الذكاء اإلصطناعي 

 .رة اإلنسان من حيث اتخاذ القرارات واإلدراكتحايك قد
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 روبرتات الدردشة

القدرة عىل إجراء مناذج من الربامج التي لها  -) روبوتات الدردشة(وقد أنتج بعض املربمچني ما يعرف بـ 

الربمجيات تحاول إظهار ذكـاء إصـطناعي  بعض هذه. محادثة مع اإلنسان يف محاولة الجتياز اختبار تورينج

 هـي بـدال مـن ذلـك.  القدرة عـىل فهـم فحـوى املحادثـةنباملعنى الحقيقي، لكن الكثري منها يعمل بدو

 فقـط مربمجـة تكون أو - آخر منحى  جعل املحادثة تأخذأو -تحاول تقديم نوع من االستجابة الغامضة 

 -مثال، يف حال طرح سؤال . عىل االستجابة بردود معينة كرد فعل عىل عبارات معينة قد يأيت بها الناس

جـائزة ( رشع العلـامء يف إقامـة مـسابقة 1990يف عـام ".ال أعرف "أو"ملاذا" الروبوت يجيب ببساطة فإن

حيث يتبارى كل روبوت مع ربوت آخر يف محاولة الجتياز اختبـار تـورينج، وكـل سـنة يتلقـى ) لوبنور

 دوالر ألول روبوت يتمكن من خـداع 100،000أفضل روبوت جائزة نقدية صغرية باإلضافة إىل تخصيص 

والـذي ) www.elbot.com( الروبـوت إلبـوت 2008وكان الفـائز يف . ملسابقة اإلثنى عرشأربعة من حكام ا

 .متكن من إقناع ثالثة حكام

 الشبكات العصبية

 عـىل وجـه الخـصوص - مناذج من الربامج تسعى ملحاكاة عمل الخاليا العـصبية يف الـدماغ البـرشيهي

 جيـدة للغايـة يف اكتـشاف أوجـه التامثـل يف فهـيعاجة املعلومـات والـتعلم منهـا، قدرة العقل عىل م

عىل سبيل املثال، تستخدم . مجموعات كبرية من البيانات، ومن ثم استخدام هذه املعرفة لبناء توقعات

برمجيات الشبكات العصبية يف توقع إيـرادات شـباك التـذاكر لألفـالم، ) إيباجوجكس(الرشكة بريطانية 

 مربمجة عىل استخدام املعلومات املدخلة عن أفالم سابقة مثل نوع الفـيلم، وامليزانيـة، واملمثلـني هيو

إدخـال كـل البيانـات املعروفـة . باإلضافة إىل أدىن حـد حـصله شـباك التـذاكر -الرئيسيني، وما إىل ذلك 

فقـد  - دقيقة بالفعل اأنه. مسبقا عن الفيلم يؤدي إىل بناء توقعات عن مقدار األرباح املمكن تحقيقها

 مليـون 50 وكانت ميزانية انتاجه 2007والذي عرض يف ) محظوظ أنت(فيلم  أن )إيباجوجكس(توقعت 

يف ، حـسنا - مليون دوالر من خـالل العـرض يف أمريكـا وكنـدا وقـد كـان 12.5 سيحقق أرباح بأنهدوالر 

 . مليون دوالر فقط5.7الواقع لقدد حقق 
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ُعصبية كذلك تقنية تعرف األمناط يف تعـالتستخدم برمجيات الشبكات  رف أوجـه األشـخاص يف الـصور ُ

 .كذلك التشخيص الطبي وقراءة الشفاه -الفوتوغرافية 

 معالجة اللغة الطبيعية 

وقـد ، يف وقت من األوقات كان العلامء يتواصلون مع أجهـزة الكمبيـوتر مـن خـالل الـسالسل الرقميـة

ستخدام لغات برمجة عالية املستوى متكن املربمچني من إعطـاء تخلصنا من ذلك إىل حد ما عن طريق ا

ولكـن الهـدف . يفهمهـام الكمبيـوتر أن تعليامت باستخدام مجموعة محددة سلًفا مـن األوامـر ميكـن

النهايئ هو تطوير واجهة متكن البرش وأجهزة الكمبيوتر من التخاطب من خالل استخدام لغة إنجليزية 

 . أخرى بالطبع، هذا املجال من البحث يعرف مبعالجة اللغات الطبيعية أي لغة طبيعيةأو -بسيطة 

وهذا ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض، فاملشكلة الرئيسة التي يتوجب التغلب عليها هو إبهـام 

مـزارع ضـخم ملـتح "تعنـي " Large،bearded pig farmer"اللغات الطبيعية، عىل سبيل املثال هل جملـة 

 feeding tigers can"وهل جملـة ، ؟"شخص ما يريب خنازير كبرية ملتحية" أم تعني " خنازيريقوم برتبية 

be dangerous " تكون خطـرية عنـدما  أن النمور ميكن"  أن أم تعني" من الخطورة إطعام النمور" تعني

ى، لكـن  نتمكن عادة من اختيار املعنى الصحيح من خـالل الـسياق والـدالئل األخـرأننا؟ "يتم إطعامها

ًتعليم الكمبيوتر هذه الفطرة أبعد ما يكون عن الوضوح، وال تزال معالجة اللغة الطبيعية مجاال واسعا 

 . للبحث

 الحوسبة الال إرادية

تشري الحوسبة الالإراديـة إىل أنظمـة الكمبيـوتر الذكيـة التـي تـدير نفـسها بنفـسها، وقـد 

 جــسم اإلنــسان، الــذي يــنظم ُأخــذت هــذه التــسمية مــن الجهــاز العــصبي الــالإرادي يف

نظام الكمبيـوتر . وكذلك التئام الجروح التنفس، وخفقان القلب،: العمليات الالإرادية مثل

الالإرادي قادر عىل إدارة موارد النظـام، إلنجـاز املهـام وتحـسني األداء، لـيس فقـط لجهـاز 

 شكالت غـري يـستجيب ملـإنـهكام . كمبيوتر واحد بل لشبكة مرتابطة من أجهزة الكمبيوتر
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وقد تـم تنفيـذ معظـم .  وذلك دون أي تدخل برشي-متوقعة، مثل انقطاع التيار الكهربايئ والفريوسات

ًويجرى حاليـا تطبيـق التقنيـات الالإراديـة يف مجـاالت . ِاألبحاث يف هذا املجال من قبل رشكة آي يب إم

، والـذي يكتـشف )ABS( سيارات عىل سبيل املثال، أنظمة منع إنغالق مكابح ال-خارج الحوسبة البحتة

 .ً العجالت ومن ثم يطلق رساح قوة الكبح تواانغالق

 ذكاء الرسب 

ذكاء الرسب هو نوع مـن الـذكاء االصـطناعي الـذي ينـشأ مـن خـالل الـسلوك الجامعـي للعديـد مـن 

 ويعــد الــسلوك املــرتابط ألرساب األســامك والطيور،أمثلــة لــذكاء الــرسب يف العــامل، .الوحــدات الــصغرية

 ذكـاء الـرسب يف الحوسـبة فهـو محاولـة لعكـس هـذا الـسلوك بهـدف حـل املـشكالت أمـا، .الطبيعي

 . الحسابية

عـىل سـبيل املثـال، وجـد .  حل املشاكل بأكرب قدر من الكفـاءة-التطبيق األسايس هو يف مجال التحسن

ًالعلامء خوارزمية تضع منوذجا قريبا لسلوك مستعمرات النمل الكبرية يف جمع امل ؤن وميكن ملـستعمرة ً

تربمج للبحث عن حلول ملشكلة ما  أن داخل الكمبيوتر، وتتبع هذه الخوارزمية" النمل االصطناعي"من 

وليس البحث عن املؤن، ومن األمثلة التي تم تطبيق ذلك عليها السعي وراء إيجاد حلول ملسألة البائع 

 .املتجول

 الروبوتـات، للـسيطرة عـىل قطعـان مـن الروبوتـات ِوقد طبق ذكاء الرسب تطبيًقا أكرث من قبل باحثي

 . عىل سبيل املثال، التنظيف بل واستكشاف أسطح الكواكب األخرى-الصغرية التي تتعاون لتنفيذ املهام

 املشتغالت اآللية الخلوية

ينـشأ مـن  أن مناذج كمبيوتر توضح كيف ميكن لتعقيـد األنظمـة الحيـة هي املشتغالت اآللية الخلوية

الـذي أنـشأه جـون ) لعبـة الحيـاة لكونـواي(واملشتغل اآليل الخلوي األكـرث شـهرة هـو .. سيطةقواعد ب

 .كونواي عامل الرياضيات بجامعة كامربيدچ
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تبدأ بورقة كبرية من ورق الرسم أن  هي والفكرة

البياين املربعة املظللة يكون فيها عدد صغري مـن 

ثم بعـد ذلـك .املربعات مظلال والباقي غري مظلل

غري عدد املربعات املظللـة خـالل سلـسلة مـن يت

طبًقـا " األجيـال" ما يسمى أوالخطوات املنفصلة 

ــاة  ــة الحي ملجموعــة مــن القواعــد، فقواعــد لعب

املربـع املظلـل الـذي يجـاوره  أن لكونواي تقـول

ًأقل من مربعني مظللني يصبح مربعا غري مظلـل؛ 

 ثالثـة أوواملربع املظلل الـذي يـصاحبه مربعـان 

 مجــاورة مظللــة يــصبح مظلــال، وتنــتج مربعــات

 .ً اعتامدا عىل الرشوط االبتدائية-جميع أنواع السلوك املعقد من هذه التعليامت البسيطة 

 تحـايك سـلوك مـستعمرات ألنهـايستشهد باملشتغالت اآللية الخلوية كمثـال عـىل الحيـاة االصـطناعية 

فتفقـد -غرة، والخاليا التي تحيط بها خاليا أخرىالخلية الحيوية، فالخاليا الجديدة تنمو يف األماكن الشا

 . متوت-غذاءها

 الذكاء االصطناعي القوي

 حتى يتجاوز قـدرات أويساوي  أن الهدف النهايئ من الذكاء االصطناعي هو إنشاء جهاز كمبيوتر ميكن

" بــ املـصطلح املعـروف .بـريكيل ، وقد قدم الفيلسوف جون سـريل، بجامعـة كاليفورنيـا،.العقل البرشي

 ". الذكاء االصطناعي القوي

 مـن أمـا فهـي -تفتقر جميـع مـرشوعات الـذكاء االصـطناعي الحاليـة إىل ذلـك. ألول مرة

 تنفيـذ مجموعـة فرعيـة مـن وظـائف أو) مثل معظم روبوتـات الدردشـة(املخابرات افتعال 

لجة اللغة  نظام الذكاء االصطناعي القوي فيحتاج إىل دمج معاأما). الشبكات العصبية(الدماغ 

  يكون قادرة عىل التفكري والـتعلم، ورمبـا يحمـل صـفات اإلنـسان مثـل الـوعيوأنالطبيعية، 
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 االصـطناعي إىل تطويرهـا، وهذه الصعوبات تحدد الربمجيات التي سيحتاج بـاحثو الـذكاء .واإلدراك الذايت

راي (ت األمـرييك ًومع ذلك هناك متطلبات من األجهزة يجب تحقيقهـا أيـضا، ويقـدر عـامل املـستقبليا

 10تنفيذ الذكاء االصطناعي القوي سـيحتاج إىل أجهـزة كمبيـوتر لهـا القـدرة عـىل إجـراء  أن )كورزويل

 .2013التكنولوچيا ميكنها تحقيق ذلك مبجيء عام  أن مليون مليار عملية حسابية يف الثانية، لكنه يعتقد

 األدمغة االصطناعية

 أنظمة إلكرتونيـة -صطناعي القوي هو إنشاء األدمغة االصطناعيةأحد السبل الواعدة بتحقيق الذكاء اال

ويقـوم البـاحثون يف . تحايك وظيفة الخاليا العصبية البيولوچيـة الدقيقـة، وترتيبهـا، وتفاعلهـا مـع املـخ

كـل املـخ البـرشي يف محاولـة هيمـن خـالل انتقـاء  -بذلك  - بسويرسا) بلو برين(مرشوع املخ األزرق 

وبالفعل هم عىل وشك بناء منـوذج عمـيل تـام ملـخ .  أجزائه داخل جهاز كمبيوترلتعريف كل جزء من

األدمغـة االصـطناعية . 2020من املمكن إنجاز مخ برشي صناعي مكتمل بحلول عام  أن فأر، ويعتقدون

لهـا تطبيقـات كـأدوات لدراسـة أمـراض املـخ مثـل  أن تساعد يف تطوير الذكاء االصطناعي باإلضافة إىل

 .الخرف

 )Androids(نسان األوتوماتييك اإل

التطور املستمر للذكاء االصطناعي عمل عىل جعل فكرة الروبوت الذيك أقرب للحقيقة، لكن بناء حيـاة 

، واحدة من املحاوالت األكرث إثارة لإلعجـاب اآلنحتى . حقيقة عىل األرجح ال يزال أمامه سنوات بعيدة

 حتـى - روبوت ذو قدمني قـادرة عـىل املـيش والجـري إلنشاء الروبوت البرشي هو هوندا أسيمو، وهو

 القـدرة عـىل تحريـك - درجة مـن الحريـة34 ـأعىل وأسفل الدرج، فمفاصله املعدنية تتيح له التحرك ب

 200لديهم مـا يزيـد عـن  أن ومبقارنة البرش نجد. ً مييناأوً يسارا أو ألسفل أوأحد مفاصل الجسم ألعىل 

 .ونة والتحكم بها مسألة صعبةدرجة حرية؛ ومحاكاة هذه املر

ُّلــدى أســيمو أيــضا القــدرة عــىل تعــرف األشــياء والوجــوه، وميكنــه إصــدار رد فعــل عنــد  ً 

هـذه  أن ًالروبوتات البرشية األخرى أعطيت وجوهـا لهـا املظهـر البـرشي إال. سامع اسمه
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الذي فيه يظهر "الواديغريب "ويتحدث خرباء الروبوتات عن تأثري . ًاإلضافات أحيانا تأيت بنتائج عكسية

ًشكل الروبوت قريبا جدا لشكل اإلنسان لكنه يبدو مراوغا إىل حد ما ً ً. 

ئة تراجع يف الرسم البياين تحصل عليـه عنـدما ترسـم االسـتجابة اإليجابيـة هيغريب الوادي تظهر عىل 

. مرةومـع ذلـك الزالـت األبحـاث مـست. للناس تجاه روبوت برشي مقابل درجة واقعية هـذا الروبـوت

أول تطبيـق للروبوتـات البـرشية قـد  أن بجامعة شيفيلد بـإنجلرتا) نويل شاريك(ويعتقد عامل الكمبيوتر

 . مصاحبة كبار السنأويكون يف مجال الرعاية 
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 املستقبل

 
 

 يف عـام حتـى أو 2500 يف عـام أو، 2100عىل أي شاكلة ستصبح الحياة عـام 

 مــع الحيــاة خــارج األرض؟ وهــل ؟ كيــف ســيتغري املجتمــع باتــصاله10،000

ًنكتشف يوما رس الـسفر عـرب الـزمن؟ وهـل سـتكون األمـراض املميتـة التـي 

ُيــصعب التعامــل معهــا طبيــا مثــل فــريوس نقــص املناعــة البــرشية  ) اإليــدز(ً

 ًوإصابات العمود الفقري قابلة للعالج يوما ما؟ 

التـي مل تحـدث تعترب التكهنات حول التقدم املعريف واالكتشافات والتطورات 

 . بعد من أكرث املجاالت العلمية إثارة

التنبؤ باملستقبل الذي كان فـيام مـىض مجـاال للعـرافني واملـشعوذين، أصـبح 

ُويـدرس هـذا العلـم .  من مجاالت العلم الراسخة ويسمي علم املستقبلاآلن

 .عن طريق االستقراء
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ريق مقايـسة األحـداث وذلك من االتجاهات التكنولوچية واالجتامعية عن ط

ــرباء ــات الخ ــالل دراس ــن خ ــة وم ــداث الجاري ــة باألح ــسبة . التاريخي فبالن

 للحكومات واالقتصادين ولألعـامل وللعلـامء اآلخـرين ال تقـدر هـذه األبحـاث

فالعـاملون يف مجـال االسـتقراء أصـبح لـديهم شـكوك حـول مـستقبل . بثمن

 مرحلـة يف هـيو، "بالوحدانيـة"وظيفتهم، حيث تنبـأوا بحـدوث مـا يـسمي 

فيهـا ميـر ) ُيف املـستقبل القريـب نـسبيا مـن وجهـة نظـر الـبعض(املستقبل 

وسـتكون التغـريات التـي . التقـدم التكنولـوچي مبفاجـآت وتطـورات مطـردة

بعـدها  تحدث يف الوحدانية عظيمة لدرجة سيصبح معهـا التنبـؤ باملـستقبل

 .مستحيال
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 فيزياء املستقبل

 السفر عرب الزمن 

، كان من أغـرب نتائجهـا تنبؤاتهـا 1905ُ ألربت آينشتاين بطرح نظرية النسبية الخاصة يف عام عندما قام

شخص ما يقـوم بـالتحليق مبركبـة  أن وبشكل خاص يقول متدد الزمن.  الطول ومتدد الزمنانكامشعن 

 ديت بعد عدد قليل مـن الـسنوات ليجـيعود إيل الب أن فضائية برسعة تقارب رسعة الضوء من املمكن

 .العديد من السنوات مرت عىل وجه األرض وأنه قد قفز إيل املستقبلأن 

طرحت هذه النظرية فكـرة الـسفر إيل ، عندما قام آينشتاين بنرش نظرية النسبية بعدها بعرش سنوات

ً أنفـاق فـضائية أصـبحت ممكنـة بـسبب النظريـة النـسبية -فبأخذ فتحتني من ثقبـني دوديـني. املايض

وضع شخص عىل منت سفينة فضائية والطريان بها بـرسعة تقـارب رسعـة الـضوء مـن  أن حيث. -العامة

وإذا قفز شخص ما من فتحـة . يتسبب يف فرق توقيت بينهام، مرة أخري بسبب متدد الزمن أن املمكن

ولكـن بـسبب الـصعوبات التقنيـة . يخرج من األخر إيل املايض أن الثقب الخاص باملستقبل من املمكن

 مـن إنـه يعتقـد بعـض الفيزيـائيني إنـهإال . ُذا الربنامج حيز التنفيذ يعترب يشء مهـول وضع مثل هفإن

 .املمكن القيام بهذا املرشوع يف القرون القادمة

 االنتقال اآلين

تتوفر القدرة عىل قياس حالة جميع الذرات املكونة  أن لطاملا كان أحد أحالم الخيال العلمي

 مـا بحيـث ميكـن إعـادة متلقـيئـة أشـعة إىل هيىل لجسم ما ثم إرسال هذه املعلومـات عـ

ًيصبح ممكنا يوما ما ؟ كان من املعتقد ملـدة  أن تجميع الجسم، لكن هل لهذا االنتقال اآلين ً

  من املستحيلإنهًذلك ليس ممكنا بسبب مبدأ عدم التأكد لهايزنربج، الذي يقول  أن سنوات

مـع ذلـك توصـل فريـق قـومي مـن نعرف كل املعلومات عن ذرة ما يف نفـس الوقـت، وأن 

 كيفية تجنب مبدأ عدم التأكد وذلك مـن خـالل التـشابك استنساخ إىل 1993ُالباحثني يف عام 

   عـن طريـق شـبك كـل ذرة بجـسيمإنـه يف عملية مشابهة لالتـصال الكمـي، حيـث -الكمي
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ًة متامـا والتـي  هذا الجسيم يحمل املعلومات الخاصـة بالـذرفإنآخر وإرسال هذا الجسيم إىل املتلقي، 

أخفاها مبدأ عدم التأكد، وبذلك ميكن تجميع نسخة طبق األصـل مـن الـذرة عنـد املتلقـي بيـنام يـتم 

 أكد باحثون يف الواليات املتحدة األمريكيـة والنمـسا 2004يف عام . تدمري النسخة األصلية خالل العملية

اآلين لألجـسام الكبـرية يبعـد عنـا االنتقـال  أن صحة ذلك عن طريق نقل ذرات آنيـا عـرب مختـربهم إال

 .سنوات عديدة

 مضاد الجاذبية

م أيت أوچني بودكليتنوف عامل الفيزياء بجامعة تـامرب بفنلنـدا بادعـاء بنائـه ألول جهـاز مـضاد 1996يف عام 

القـرص ذا الــ  أن وقد زعـم. ً آلة تقوم حرفيا بحجب قوة الجاذبية عن األجسام األخرى-للجاذبية يف العامل

، )تهيـ فهرن382-( درجة مئوية 230-م املصنوع من املوصل الفائق والذي تم تربيده إىل درجة حرارة  س30

 %.2 بحوايل -ً لفة يف الدقيقة يجعل األجسام املوضوعة فوقه أخف وزنا 5000وتدويره برسعة 

رقـة مـن هنـاك أف أن ًوإذا كان ذلك صحيحا، فسيكون لها آثار هائلة عـىل إطـالق مركبـات الفـضاء، إال

وبوينج، ورشكة الطريان ،  ومن بينهم علامء من ناسا-العلامء حول العامل حاولوا إثبات صحة هذا الزعم 

 .اآلن دون جدوى حتى -)BAE systems( ُالربيطانية

 السفر أرسع من الضوء 

فر يـسا أن  ال يوجد يشء يستطيعإنهإن واحدة من التوقعات الخاصة بنظرية النسبية آلينشتاين كانت 

 قام ميجويل ألكوبينري الفيزيايئ يف جامعة ويلز بالتوصل إىل إطـار 1994 يف عام إنهإال . أرسع من الضوء

 ).wrap drive(نظري ميكن من خالله القيام مبا أسامه محرك قيادة االنبعاج الزمكاين 

 وأنينحنـي الفـضاء  أن مـن املمكـن أن الدافع األسايس للنظريـة النـسبية آلينـشتاين هـو

 عـن إنـهووصـل ألكـوبري إيل . يتحدد من خالل املادة التي يحتويها أن االنحناء من املمكن

طريق استخدام مادة لها مجموعة من الخـصائص املميـزة وترتيبهـا جيـدا حـول الـسفينة 

 الفضائية بطريقة صحيحة تجعل الفضاء أمامها ينكمش برسعة بينام يتمدد الفضاء خلفهـا
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يندفع هذا الجزء من الفـضاء املوجـود يف املنـصف حـامال معـه الـسفينة  أن  تأثري ذلك-بنفس املعدل 

املادة من نوع خاص التي استخدمها  أن املشكلة هنا لكن. الفضائية إىل وجهتها أرسع من شعاع الضوء

فبينام يـتم إنتـاج هـذه الكميـات الـصغرية مـن تلـك ُ ذات كتلة سلبية - وتسمي مادة دخيلة-ألكوبري 

ام بواسطة تأثري كازمري املادة الخ

ُفبناء عمل كامـل منهـا يتطلـب 

إمدادات تعـادل كتلـة الـشمس 

 .ثالث مرات

 ديناميكا نيوتن املعدلة

التأثريات الخاصة بها من املمكـن  أن املادة املظلمة مادة غري موجودة ويقولون أن يعتقد بعض العلامء

 اقــرتح 1983ففــي عــام . نيوتونيــةالحــصول عليهــا عــن طريــق تطبيــق تــصحيحات صــغرية للجاذبيــة ال

 ميلجرون الفيزيايئ يف معهد وإيزمان يف تل أبيب بإرسائيل نظرية معروفة بـديناميكا نيـوتن هيموريد

قانون الجاذبية عىل طول املـسافة  أن فبشكل أسايس تقول هذه النظرية) MOND(املعدلة واختصارها 

 الرسـم -نيـات الـدوران الـسطحي للمجـرات فالنظرية قادرة عـىل رشح منح.يختلف عن نظرية نيوتن

ُالبياين الذي تحصل علىه عندما تقـوم 

ُبرسم رسعة دوران املجـرة مـع البعـد 

 بـدون الحاجـة إيل املـادة -عن املركز

السوداء، فاألشكال الخاصة مبنحنيـات 

الدوران كانـت مـن األساسـيات التـي 

 .بنيت عليها نظرية املادة السوداء

 يـــستني أحـــد أعـــضاء الجامعـــة العربيـــة يف القـــدس نظريـــة تـــسميمـــؤخرا طـــور جـــاكوب بركان
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) TeVeS (اختصار ل هيو )Tensor-Vector-Scalar gravity (نـسخة مـنهـيو  )MOND ( ودقـة صـغرية

 وهـو اختبـار -وهذه النظرية قادرة عىل رشح التعـدس التجـاذيب. تتوافق مع مبادئ آينشتاين للنسبية

 .مبفردها من قبل) Mond(فشلت فيه 

 الكيمياء يف املستقبل

 املنشطات الذهنية 

 منشطات تعمل عىل تعزيز القوة اإلداركية مثل الذكاء والذاكرة والرتكيز ويف الوقـت الحـايل تزخـر هي

والتي تـستخدم يف العـادة لعـالج (الصحافة بقصص الطالب الذين يلجأون إيل املخدرات كمواد الفينيل 

 االنتبـاهلزيـادة ) ADHD يستخدم لعـالج اضـطرابات عجـز االنتبـاهوالذي (والريتالني )  النوماضطرابات

والذي يعمل عىل تقوية الذاكرة والطاقة قبل ضغط االمتحانات، وهناك مجموعة أخـري مـن الحبـوب 

 تعمل عـن طريـق رفـع املـستويات الخاصـة بالنـاقالت العـصبية باإلضـافة إىل اإلنزميـات هياملتاحة و

عىل ذكاء حاد، عىل سبيل املثال األسيتيل كولني هو ناقل عصبي يحتـوي والهرمونات األساسية للحصول 

ناقالت عصبية تحتوي عـىل تكوينـات الـذاكرة بيـنام الحمـض اإلمينـي كـالتريوزين والفينالالنيـا تـؤدي 

 .بالجسم إيل إنتاج منشطات اإلدرينالني والدوبامني الطبيعية

يـتم الحـصول -الذهنية لتعزيز القدرات العقليـة ينصح باستخدام املنشطات  عدد قليل من األطباء قد

وهناك الكثري من املنـشطات الذهنيـة متاحـة يف صـورة . بدال من الصيدلياتنرتنتعىل معظمها من اإل

 يف تقريـر أعدتـه الحكومـة -وذلـك يف األمـاكن التـي تكـون فيهـا القواعـد مرتاخيـة Kمكمالت غذائيـة

 حتـى-يدعم كل ناحية من وظائف املـخ  أن ًصصا من شأنهًهناك مرشوعا متخ أن 2005اإلنجليزية عام 

 .املخدرات التي تقوم بحجب الذكريات اإلليمة

 )املنبهات(حبوب اإلفاقة 

تبطـل آثـار الكحوليـات  أن تخيل الحصول عىل حبة تستطيع تناولها يف املساء ومن شـأنها

 قـام. صباح التـايلُ البيت،وتخلصك مـن أمل آثـار الكحوليـات يف الـحتىوترتكك تقود بأمان 
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-15-يؤدي ذلك العمل ويـسمي رو أن فريق من جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس بدراسة عقار يحتمل

 يحجـب املـسارات العـصبية يف املـخ والتـي يعمـل إنـه حيـث وجـد 1984اكتشف ألول مرة عام . 3154

نعهـا مـن امتـصاص عـىل خاليـا املـخ مل الكحول خاللها، وهو يفعل ذلك عن طريق االلتصاق باملستقبل

 .الكحول

باإلضافة إىل استخدام تلك الحبوب يف إفاقـة مرتـادي الحفـالت مـن آثـار الكحـول،  أن ُيقرتح الباحثون

ومـن شـأنها متكـني األطبـاء مـن اسـتخدام خـصائص  -ًميكن استخدامها أيضا كعالج ملدمني الكحوليات

 . إىل حالة الثاملةالكحول املحسنة للحالة املزاجية كعالج دون جعل املريض يصل

 علم األحياء يف املستقبل

 استنتساخ السالالت املنقرضة

استخدم العلامء االستنساخ لخلق نسخ معدلـة چينيـا مطابقـة للخـراف والفـرئان والخيـول وحيوانـات 

تستخدم يوما ما عـىل منـط أسـلوب حديقـة پوراسـيك إلعـادة إحيـاء األنـواع  أن  لكن هل ميكن،أخرى

يتم استخراج املادة الچينية من بقايا األنواع املنقرضة ثـم يـتم حقنهـا لخليـة أن  هي ةاملختفية؟ الفكر

تـسمح إعـادة  أن األمل هـو. بويضة من أنثي تنتمي إىل هذه السالالت ال زالت تعيش يف عاملنا اليوم،و

 .بنمو الجنني ووالدته ُغرس البيضة يف الحيوان األنثى

ً عام خاص ماموث محفوظـا يف الجليـد بـسيربيا، اقـرتح بعـض 10.000 عرث عىل جسد عمره 2007يف عام 

لكن هناك .يتم دمج الحمض النووي املوجود يف الخاليا الخاصة بهذا الحيوان مع بويضة فيل أن العلامء

االستنـساخ غايـة  أن  كام،مجموعة من التدابري العلمية وبعض املخاوف األخالقية البد من تجاوزها أوال

 تعترب أول حيوان ثديي مستنـسخ هيو  محاولة277استغرق استنساخ النعجة دوليل الصعوبة حيث  يف

 والـدين لـرييهام طريـق أويتم إحضار حيوان إيل الحياة دون موطن  أن  وأيضا هل هو صحيح،يف العامل

 الحياة؟
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 علم األحياء الخارجي

حيـاة ؟ هنـاك يشء هـذه ال لو كان هناك حياة عىل كوكب أخر غري كوكب األرض كيـف كانـت سـتبدو

 لن تكون حياة برشية؟ فلو متكنا من إعادة عقارب الساعة الخاصة بتطور الحيـاة أنهاواحد مؤكد وهو 

عىل األرض وإعادة العملية كلها مرة أخرى فستكون الفرص املؤدية إىل وجود برش مرة ثانيـة أقـرب إىل 

 . فالتطور أمر عشوايئ للغاية-العدم

ش عىل كواكب أخري فإنهم سيكونوا قد شكلوا بواسـطة االنتقـاء الطبيعـي، كانت هناك كائنات تعي لو

ولهذا عىل سبيل املثال يف العامل الذي تكون فيه الجاذبية عالية يكون .  ميكنهم التكيف مع بيئاتهمحتى

ويف الكواكـب ذات .  تتمكن من حمل وزنها الزائدىقامات قصرية وممتلئة وعظام سميكة حت للكائنات

يكون الغالف الجوي رقيقا  أن ومن املمكن. تكون الكائنات أكرث طوال أن ة الضعيفة من املمكنالجاذبي

يف عـوامل أخـري . وبالتايل يكون لديهم جـوف صـدري متـأقلم مـع رئتـني كبرييتـني يحتاجونهـا للتـنفس

كارل ساجان خمن رائد الفضاء األمرييك . نتخيلها أن تدفعهم بيئاتهم الغريبة إيل أشكال بالكاد نستطيع

ُأشكال حياة تشبه البالون العمالق تسبح كقنديل البحر يف الغالف الجوي الغازي املحيط باملشرتى ُ. 

 الكيمريا

الكيمــريا هــو كــائن تــم تكوينــه مــن خاليــا 

 الـذي -چنينوعني مختلفني، وعىل عكس الته

يحــدث فيــه االنــدماج بــني الــساللتني عــىل 

يمـريا  الكفـإن - الخلـويأواملستوى الچينـي 

. يحتوى عىل خاليا مختلفـة مـن كـل سـاللة

ــة  ــار أي شــخص يخــضع لعملي وميكــن اعتب

زراعة أعـضاء حيوانيـة يطلـق علىـه كيمـريا 

 . ألن لديهم داخل أجسادهم خاليا من الحيوان املتربع باألعضاء-معتدل
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ًأصبحت أبحاث الكيمريا موضوعا مثريا يف عام  ا الجذعية حيث  تبعه نرش لتقارير حول عالج الخالي2005ً

ُكرس البحث جزءا كامال عن الخلط بني األنواع كام أشار مقدمو البحث كل منتجـات الخاليـا الجذعيـة ، ًُ

ُالبرشية يجب التحقق من صحتها أوال يف الحيوانات عن تنبؤ بعض الباحثني حيوانـات االختبـار قـد  أن ُ

ًزا داخـل جـسم حيـوان، واسـتجابة ُينتج عنها كائن ذو مستوى عال من الذكاء البرشي والـوعي محتجـ

عنـد اكتـشاف  تتوقف التجارب أن لذلك تم وضع قاعدة صارمة إلجراء تجارب الكيمريا التي فيها يجب

 .برشية يف املوضوع أي سامت

 )DIY genetics(ِّطبق علم الوراثة بنفسك 

ات التي تقـوم بأبحـاث ًمتاما كام كانت أجهزة الكمبيوتر يف وقت ما حكرا عىل الرشكات الغنية واملخترب

ًنقوم جميعا بتصليح  أن فمن املمكن يف يوم ما -يوجد واحد يف كل بيت اآلن لكن -حول األمور املهمة 

نبوءة فرميان دايسون، فيزيايئ خبري  هي الوحدات األساسية الوراثية للحياة عىل منضدة مطبخنا، وهذه

اإلبـداع الـذي قـاد صـناعة  أن ن، حيـث اعتقـدبعلم املستقبل يف معهد الدراسات املتقدمة يف برينستو

 عنـدما وصـلت أجهـزة الكمبيـوتر إىل نقطـة -الكمبيوتر إيل مستواها العايل جاء عـن طريـق األلعـاب 

يحـدث مـع التكنولوچيـا الحيويـة إذا  أن نفس الـيشء البـد أن وقد اعتقد. أصبحت فيها دمى لألطفال

ًح مـا قالـه هـذا فـسيكون يف إمكـان الجميـع يومـا مـا ولو ص، متكنا من فتح مغاليق قدراتها الحقيقية

ة الـصناعية إلنتـاج حيواناتنـا بيولوچيـتصميم نباتات معدلة چينيا لحدائقهم واسـتخدام التكنولوچيـا ال

 .األليفة

 ُاالستنساخ البرشي

 عـىل -وهـو منـو الخاليـا واسـتخدامها يف العـالج بالخاليـا الجذعيـة  -ُحاز االستنساخ البرشي العالجـي 

 وما يعقب ذلك مـن - هناك بعض الصعوبات يف تنفيذهاآلن، لكن حتى .القبول يف بعض األماكن بالعامل

مشاكل صحية ترض املستنسخني أثناء عملية النمو والتي تجعل من غري املرجح أال يـتم ردع االستنـساخ 

ًالتناسيل الكامل للبرش قريبا ُ. 
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 كانـت طريقـة لعـالج الخـصوبة لـألزواج أنهـا فلامذا قد يرغب أي شـخص يف ذلـك؟ الـسبب الرئيـيس

يتم حقن املادة  أن فمن املمكن.والذين استنفدوا كل وسائل محاوالت اإلنجاب األخرى املصابني بالعقم

دعـي طبيـب إ. ًوالطفل الناتج من هذا من يكون مطابًقـا لـألب چينيـا. الچينية من األب يف بويضة األم

 قـد اسـتخدم تقنيـة االستنـساخ إنـهأنيتـودي  2003يف عـام فريوين الخصوبة اإليطايل املستقل دكتور سي

 .الخرباء األخرين قد قابلوا إدعاءه هذا بالشك أن ليساعد ثالث نساء عىل الحمل عىل الرغم من

 ما بعد اإلنسانية

هو مـصطلح يـتم "ما بعد اإلنسانية " 

استخدامه لوصـف تطـور اإلنـسان مـا 

ام بعد االنتقاء الطبيعي عن طريق قيـ

العلــامء بتغيــريات متعمــدة، وهــذا 

يشمل التعديالت الچينيـة والزراعـات 

الــــسيربانية وبعــــض التكنولوچيــــا 

املصممة لتحـسني مـدة وكفـاءة حيـاة 

 .اإلنسان

ــد  ــستقبل ق ــول يف امل ــسان املتح فاإلن

يصبح لديه روبوتات مـن طـب النـانو 

، وقـد ري ضد التقدم يف العمـرقتسبح يف دم بهدف عالج ماهو تالف، وقد يتم حقنه بشكل دوري بعقا

 ُيكون لديه عالج چيني يحميه من اإلصابة باألمراض الخطرية مثل السكري، والرسطان وأمراض القلب

أقـرب مـا يكـون إىل تحـسني النـسل وقـد ينـتج عنـه " مابعـد اإلنـسانية"يشعر املنتقدون بـالقلق ألن 

 .ُتكنولوچيا ساللة تفوق البرش
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 األرض يف املستقبل

 ا األخرىبانجي

ففـي املـايض جمعـت هـذه . كلة القارات عرب ماليني السننيهياالنجراف القاري يعني حدوث تغيري يف 

 إنـهويعتقـد العلـامء " القـارات العظيمـة"الحركة كل الكتل األرضية عىل سطح األرض معا فيام يسمي 

 الـشكل الـدقيق أمـا ،اآلن مليون سنة من 250 حوايل بعد ،سوف يحدث تصادم قاري يف املستقبل أيضا

لليابسة التي ستتكون فامزال قيد النقاش، لكن تم إطالق اسم بانجيا األخـرى وأماسـيا عـىل االحتاملـني 

--بانجيا األخرى سوف تتـشكل لـو توقـف توسـع املحـيط األطلنطـي وانعكـس  أن ويعتقد.املتصدرين

يا وأوراسيا واألمريكتني قطعـة  مام يؤدي إىل عودة أفريق-هذا ممكن أن اچيولوچييعتقد بعض علامء ال

واحدة، وسيؤدي االندساس إىل إزاحة أفريقيا إىل الشامل مـا بـني أوراسـيا وأمريكـا مـع اقـرتاب طرفهـا 

 .الجنويب من خط االستواء

وتندمج قارتـا أوراسـيا وأمريكـا ، سيناريو بديل يستمرفيه املحيط األطلنطي يف التوسع فهيوأما أماسيا 

ًويف هذه الحالة ينكمش املحيط الهادي ليصبح أصغر حجام من املحيط األطلنطي . االشاملية يف سيبريي

 .ًيختفي متاما أن قبل

 

 ُالرباكني الهائلة

ُمـن االنفجـارات الربكانيـة املفجعـة والتـي  ًشهد تاريخ األرض عىل فـرتات متقطعـة كثـريا

 ُالربكانيـة ومـواد أخـرىيقذف بحممـه  أن ُيستطيع الربكان الهائل. ُتعرف بالرباكني الهائلة
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وبركان كراكاتواتا، وعنـدما  فيزوف ُيصل حجمها إىل مليون مرة أكرث من أكرب الرباكني العادية مثل بركان

ُينفجر تعادل طاقته طاقة ثالثني بركانا؛ لذلك فالرباكني الهائلة ال تشبه الشكل املألوف للرباكـني األخـرى  ُ

ُبل تتدفق الحمم الربكانيـة للربكـان الهائـل مـن .شبه املخروط،ُالتي تتدفق حممها الربكانية من جبل ي ُ

غرفة عىل ما تبدو تحت سطح األرض بعرشات الكيلومرتات، وتقـوم كتـل مـن الـصخور بحمـل الحمـم 

 .ًيصبح الضغط كبري جدا وتنفجر املنطقة بأكملها أن ُالربكانية إىل األسفل إىل

ُاالنفجارات الربكانية الهائلة لـديها 

ة عىل خنـق قـارات بأكملهـا القدر

ــاين  ــام الربك ــسبب الحط ــك ب ُوذل

ُوالرماد الربكاين املقـذوف للغـالف 

يــؤثر  أن الجــوي والــذي يــستطيع

يف . عـــىل املنـــاخ ملئـــات الـــسنني

 600000ُالوقت الحايل، يسود القلق بسبب الربكان الهائل يف منتزه يلوستون الوطني الذي يثور مرة كـل 

سـم  20ُكالديرا الربكان ارتفعـت  أن كام أوضحت القياسات. عاما 640000 منذ ؛وكان آخر انفجار له.عام

 معـدل فـإنبالرغم من ذلك، .1923بدأت القياسات يف عام  أن  وهذه أكرب زيادة منذ2008و 2004بني  ما

 .2009االرتفاع أصبح أبطأ يف عام 

 ُرحلة إىل لب األرض

عــامل يف معهــد -أطلــق دايفيــد ستيفنــسون 

ــا كاليفورن ــا للتكنولوچي ــري -ي ــرشوع نظ  م

أوضـح فيـه إمكانيــة إرسـال مـسبار فــضايئ 

ُصغري غري آهل باإلنسان إىل لب األرض، كام 

كــان يخطــط لفــتح صــدع ضــخم يف قــرشة 
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 ).الجريب فروت( قنبلة نووية إلسقاط مسبار بحجم مثرة الليمون الهنديباستخداماألرض 

ًما يساوي مخلفات مصانع العامل مـن الحديـد أسـبوعيا، -باإلضافة إىل آالف األطنان من الحديد املنصهر

ُوألن الحديد يزن ضعف وزن الصخور املحيطة لذلك يغوص ليصل إىل اللب يف أيام قليلـة حـامال معـه 

استخدم ستيفنسون للتواصل مع هـذا الجهـاز املوجـات الزلزاليـة واإلهتـزازات الـصوتية التـي . املسبار

مليـار  10يتم بتكلفة تصل إىل  أن هذا املرشوع ميكن أن د ستيفنسونكام اعتق.تنتقل عن طريق األرض

 .اآلن عىل االستكشاف اآليل للفضاء حتى إنفاقهدوالر وهذا جزء بسيط مقارنة مبا تم 

 التحكم يف الطقس

ُإن تغيري الطقس ليس صعبا كام يعتقد البعض  اكتـشف الكيميـايئ األمـرييك فنـسنت ،1946ففي عـام . ً

يف الهواء والتي تكون مبثابـة ) مثل يوديد الفضة (كيميائيةلقيح السحب وهو نرث جزيئات شايفر مبدأ ت

ُنواة تكثيف وتشكل حولها قطرات ماء وغيوم، والغرض من ذلك هو زيادة هطول املطر عـىل املنـاطق 

 .الجافة

لطات الـصينية  أثناء دورة األلعاب األوليمبية قامت الس2008والعملية العكسية ممكنة أيضا؛ ففي عام 

بنرش املواد الكيميائية باستخدام الطائرات وقاذفات صواريخ وأسلحة مضادة للطائرات لفصل الـسحب 

 .تصل إىل امللعب أن املمطرة قبل

فقد قام ، مرشوعات عظيمة-م املتقدمةهيعامل يف معهد ناسا للمفا-يف الوقت نفسه قدم روس هوفامن

شف بطريقة نسبية كيـف ميكـن للتغـريات الـصغرية يف درجـات باستخدام املحاكاة الحاسوبية التي تك

تؤثر بشكل كبري عىل تغيري مسار اإلعـصار، كـام قـدم شـبكة مـن  أن - درجة مئوية3ل 2من  -الحرارة 

. تفتت األعاصري الناشئة مـع املوجـات الدقيقـة أن األقامر الصناعية تدور يف مدار حول األرض تستطيع

 وهذه خطة لتجنب الكـوارث .ن املياه ولهذا تقوم الغيوم بإمتصاص اإلشعاعتتكون الغيوم يف اإلعصار م

 .2005مثل التي نجمت عن إعصار كاترينا يف عام 
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  الكويكباتإنحراف

 لهـا خطـر كبـري عـىل -اصطدام مذنبات وكويكبات مـن الفـضاء بكوكـب األرض -إن التأثريات الكونية 

لـامء توصـلوا إىل اسـرتاتچيات مختلفـة للتـصدي ألي الع أن كوكب األرض، ولكن هناك خرب سـار يؤكـد

ِاألسـلحة النوويـة التـي تـم استكـشافها مـن قبـل منهـا ، يـصطدم بـاألرض أن جسم خطري يف الفضاء قبل

االنفجار مل يفتت الكويكب إىل عـدد  أن فنحن بحاجة إىل التأكد من، ولتكون هذه األسلحة فعالة. هوليوود

 وهناك تـأثريات حركيـة - تتحول من رصاصة بندقية إىل انفجار اضطراري بشكل فعال -من القطع الصغرية 

 دهـان فهـي  الخطـة غـري املتوقعـةأمـا.  الكويكـب لتغيـري مـسارهأو اصطدام جسم ضخم باملـذنب هيو

الكويكب ؛فاأللوان املختلفة متتص الحرارة وتعكسها من الشمس بنسب مختلفـة ثـم بعـد ذلـك تـشع 

ًكنها تغيري مسار الكويكب إذا ما أعطيت وقتا كافياالحرارة التي تبذل قوة مي ً. 

 الفضاء يف املستقبل

 األرشعة املغناطيسية

 إنـهيف حني اعتمدت األرشعة الشمسية عىل قوة الدفع املوجودة يف ضوء الشمس، يعتقد بعض العلامء 

صاعد مـن أقـرب ًتوجد قوة الدفع يف جزيئات الرياح الشمسية املشحونة كهربيا التي تت أن من املمكن

 الـرشاع عليـه هـذا مـا يطلـق -ُبدال من استخدام سطح صلب مثل الرشاع اللتقـاط الجزيئـات. نجم لنا

 املركبة الفضائية تقوم بتوليد مجال مغناطييس هائل حول نفسها ثم يقوم هذا املجال فإن -املغناطييس

 .د من رسعتهابتحريف كل جزيئات الرياح الشمسية وبالتايل تتلقي املركبة رضبة تزي

كام تضم التصاميم القياسية لألرشعة املغناطيسية حلقة عمالقـة مـن األسـالك فائقـة التوصـيل قطرهـا 

أحد الطـرق .تنفجر يف املدار أن  كتلة أكرب منهيطن و 40لكن وزنها يف حدود )  ميال30(  كم50ًتقريبا 

 املجال املغناطييس مـن حلقـة صـغرية ُالتي بحثتها ناسا لاللتفاف حول ذلك هو استخدام البالزما لتكبري

ُبنفس الكيفية التي تتمدد بها البالزما املحيطة بالشمس مـن وصـول مجالهـا املغناطيـيس  -من السلك 

 .ليشمل النظام الشميس كله
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 املصعد الفضايئ

إن إطالق األقامر الصناعية واملركبات الفضائية خارج الغالف الجوي لألرض أمـر مكلـف للغايـة؛ حيـث 

هنـاك مـرشوع واحـد هـو الـذي  أن يعتقـد العلـامء. ل تكلفته إىل آالف الدوالرات لكل كيلو جـرامتص

قاعدة انطالق تقوم برفع األحامل إىل  -" املصعد الفضايئ" يستطيع تخفيض هذه النفقات والذي يسمى

ألقـل مـن املصعد الفضايئ قد يخفض التكـاليف  أن وتشري التقديرات إىل. الفضاء باستخدام كابل طويل

 مليـار 40يقدر حاليا بنحـو (ُ مبجرد استعادة املبلغ الذي تم إنفاقه عىل البناء - دوالر لكل كيلو جرام50

 ).دوالر

 الذي اقرتح بناء برج 1895أشار رائد الفضاء الرويس كونستانتني تسيولكوفسيك إىل الجوهر األسايس عام 

يكون هناك كابـل يتعلـق  أن  نوف أول من اقرتحكان الرويس يوري ارتست. 1959يؤدي إىل الفضاء عام 

ً اإلصدارات الحديثة تستخدم مسارا متسلًقا يسافر صعودا وهبوطا بكابل ثابت بـني أما. من ثقل موازن

ولكن كان هناك عائق يف تصميم املصاعد الفضائية وهو عـدم وجـود كابـل . سطح األرض ومدار األرض

 .اآلنبون النانوية قد يحل هذه املشكلة تطور أنابيب الكر قوي يتحمل وزنه ولكن

 

 

 قاعدة القمر

فالقمر هو نقطة انطالق طبيعيـة يـتم . استخدامات القاعدة عىل سطح قاعدة القمر متعددة

 وتعتـرب هـذه.  املركبات الفضائية إىل أماكن أخرى يف النظام الشمـيس مثـل املـريخإطالقمنها 
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 .يخ املستقبلينيالقاعدة ساحة تدريب مثالية ملستوطنني املر

 ،ًاقرتح آخرون تحديد موقع ملرصد فليك عىل الجانب اآلخر من القمر ويكون محجوبا عن توهج األرض

ُ لكـن التكلفـة الـضخمة لبنـاء وتـشغيل مـرشوع بهـذا الحجـم مـع ،وكان هناك فائدة عسكرية حتمية

 ُ املستقبل بسبب اعتقاد الـبعضقد يتغري هذا يف.اآلنإىل إلغائه إىل  تغييب املساعدة الدولية أدت دامئًا

الذي يعترب مصدر لوقود االنصهار القائم عىل أنظمـة الكهربـاء النوويـة  3غني لوجود الهليوم القمرأن 

 .فرمبا أول مستوطن قمري سيكون عامل مناجم

 االتصال الفضايئ

يقع يف ) قدما 85 ( مرتا26 ُ، بدأ رائد فضاء يدعى فرانك دريك يجتاح السامء مع طبق راديو1960يف عام 

 املجـرات ولكنـه كـان يبحـث عـن أومل يكن فران دريك ينظر إىل النجوم .جرين بانك بفريچينيا الغربية

إشارات راديوية من حياة خارج كوكب األرض، وهذه التجربـة كانـت األوىل يف سلـسلة التجـارب التـي 

ى وهـذا يقـع تحـت مـصطلح تفحص موجات اإلرسال الكونية التي يتم إرسالها مـن الحـضارات األخـر

) ابحث عن ذكـاء يف الكـون(-ُ اختصار ملرشوع فليك يهتم بالبحث عن ذكاء خارج األرض-)SETI(سيتي 

 .اآلنًومع ذلك كل هذه التجارب ال تجدي نفعا حتى 

تكـون  أن  مـن املـستحيلفـإن، مع وجود عدد من النجوم يف مجرة درب التبأنه أن يعتقد علامء سيتي

مرت لتنـتج قـوة  6 طبق راديو 350مل الوحيد الذي به حياة ذكية؛ لذلك فهم يعملون عىل العا هي األرض

 كـان هنـاك حيـاة ذكيـة يف أي وأن). قـدما 330( مـرت 100تساوي قوة تلسكوب السليك واحد يـصل إىل 

ُيسمى هذا التلسكوب مصفوفة تلسكوب ألني نـسبة ( .مكان يف مجرتنا فسوف يجدها هذا التلسكوب

 ). الذي قام بتمويل هذا املرشوع-مؤسس مايكروسوفت - ألني بول إىل

 ئة الكواكب لتكون صالحة للحياةهيت

 .هــو إجــراء افــرتايض يــتم فيــه تــصميم الغــالف الجــوي للكوكــب ليكــون مثــل كوكــب األرض
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 األول يف عملية االستصالح هو كوكب املريخ والذي يشبه كوكب األرض يف الحجم ومعروف بـأن لديـه 

ُتتطلب هذه العملية تقنيـات لتوليـد كميـات كبـرية .تذوب أن ليدية تحت سطحه ومن املمكنمياه ج

 الحـراري ؛ لالحتبـاسمن األكسچني مثل استخدام النباتـات املعدلـة وراثياواسـتخدام الغـازات املـسببة 

 أن مكنهذه العملية من امل أن رصح بعض العلامء. لزيادة درجة حرارة السطح إلذابة الجليد يف املريخ

تتم عن طريق توجيه النيازك الغنية بأمونيا الغازات الدفيئة ملسار تصادمي مع املريخ، ويقـول مؤيـدو 

 .ُ من الواجب تطوير التكنولوچيا للحفاظ عىل جنسنا البرشيإنهئة هيالت

 ون نيومان فآالت 

جـال آليـني أول اتصال فضايئ لنـا لـيس مـع رجـل أخـرض صـغري ولكـن مـع ر أن ون نيومانفتنبأ جون 

 أن ون نيومان هو عامل رياضيات مجري األصـل والـذي أشـار يف أواخـر األربعينيـات إىلفجون . المعيني

بنــاء أســطول ذايت الستنــساخ الرجــال اآلليــني الــذين  هــي أنجــح وســيلة للتحــرض واستكــشاف املجــرة

.  من أنفسهميستطيعون السفر من نجم إىل نجم آخر ويقومون بجمع املالحظات العلمية وخلق نسخ

 .ون نيومانفومنذ ذلك الحني يعرف هؤالء الرجال اآلليون باسم آالت 

 املـواد الخـام باسـتخداماإلنسان اآليل سوف يصل إىل نظام نجوم بعيـدة، ويقـوم  أن فكرة هذه اآلالت

 رمبا بإستخدام الهندسة الجزيئية، وبعد أوهناك مثل املعادن من النيازك لخلق نسخ عديدة من نفسه 

ذلك سيتم إرسال مركبة فضائية وبها عدد من الرجال اآلليني إىل عوامل اخرى حيث تتكرر هذه العملية 

 . مليون عام300املجرة بأكملها بعد حوايل  ون نيومان قد تستطيع استعامرف آالت فإنوبهذا 

 نقطة أوميجا

 فرانـك تبلـر وهـو صـاحب هـذه النظريـة هـو. نظرية خاصة باملصري النهايئ للكـون هي نقطة أوميجا

العـامل سـوف ينهـار وهـذا الـسيناريو  أن تشري هذه النظرية إىل. فيزيايئ يف جامعة تولني بوالية لويزيانا

 ".االنسحاق العظيم"معروف باسم 
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الحياة سوف تنمـو لتـشمل الكـون كلـه وسـتقوم بتـسخري كافـة إمكانتهـا كجهـاز  أن يقول فرانك تبلر

ني خاصـة بالفيزيـاء قامـت بحـساب قـوة الكمبيـوتر والتـي سـتزداد ويدعي بأن هناك قوان. الحاسوب

 أن  وهذا يعني-معدل هذه الزيادة أرسع من موت الكون كله يف االنسحاق العظيم -أضعافا مضاعفة 

. الوقت خـارج الكـون محـدود أن وقت الحوسبة املتاح داخل الجهاز سيصبح بال حدود عىل الرغم من

ئة محاكاة حاسوبية داخل هـذا الكمبيـوتر، كانـت هيستمر إىل األبد عىل الحياة سوف ت أن يعتقد تبلر

عـارض معظـم العلـامء ،  حظت مبؤيدين لكـن عـىل الـرغم مـن ذلـكأنهاهذه النظرية محل جدل إال 

 .الـلـه هي نقطة أوميجا أن  التي قالت-النتيجة األخرية لتبلر

 الصحة والطب يف املستقبل

 الجثث تجميد

درجـة  130-(ُثث املويت عن طريق استخدام نيرتوچني عايل الربودة درجـة حرارتـه هو أسلوب تجميد ج

ترتكز جدوي . تساعد التكنولوچيا املستقبلية يف إحيائه مرة أخري أن عىل أمل) ت هي فهرن202-/ مئوية 

 متـوت كليـا بعـد توقـف حتـىخاليا الجسم البرشي تستغرق عدة سـاعات  أن هذة التقنية عىل أساس

فمـن الناحيـة ، الجسم فور موته يـتم تجميـده ويظـل عـىل هـذه الحالـة أن وتكمن الفكرة يفالقلب، 

 ميكن معالجة املـرض إنهًأوال عملية التجميد ميكن عكسها وثانيا  أن النظرية فقد تقدم العلم إيل درجة

 .الذي مات املريض بسببه

 مريضا قد تـم حفظهـم يف 89 أن لحياةإلطالة ا) الكور(، ورد يف أحد تقارير مؤسسة 2009ويف نهاية عام 

  حيـث حفظـت- ُبعضهم حفظـت أجـسامهم كاملـة والـبعض اآلخـر حفـظ أعـصاب، سائل النيرتوچني

 دوالر كرسوم عضوية 500 دوالر باالضافة إيل 150.000) الكور(وقد بلغت رسوم مؤسسة ، رؤوسهم فقط

 .ابدوالر مقابل حفظ األعص 80.000سنوية مقابل حفظ الجسد كامال و

 الخلود

 قــد أصــبح جــزءا مــن"  ألســباب طبيعيــة األقــلعــىل "توصــل بعــض العلــامء إيل قناعــة بــأن املــوت 
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 2005الـذي رصح يف عـام " راي كورزويـل" املايض،وأحد هوالء العلامء هو عـامل املـستقبليات األمـرييك 

جـرس إيل " اسـم  ال يخطط للموت، ولكنه أطلق عىل خطته لتحقيق الخلود بأنه" نيو ساينتست"ملجلة 

 جـسور؛ أووالتي تعني االستفادة من التطور الرسيع يف العلوم الطبية عن طريق عدة خطوات " جرس 

أكـواب مـن  10ً نوع مـن املكمـالت الغذائيـة يوميـا و150ويتمثل الجرس األول يف تناول اإلنسان حوايل 

 أن لحرة، ويأمـل مـن خـالل ذلـك أكواب من الشاي األخرض، وذلك ملكافحة الجذور ا10املياه القلوية و

يصل العلم إىل الجرس الثاين الذي يتمثل يف تقنيـات الطـب الـورايث مثـل  أن يتامسك جسم اإلنسان إىل

 بـأمراض خطـرية ميكـن تقييمهـا اإلصابةاحتامالت  أن تقنيه الچينوم الشخيص والعالج الچيني الذي بني

 متامسكا إىل الجرس الثالث والذي يتمثـل يف إلنسانايظل جسم  أن  ويأمل حينها،وعالجها إذا لزم األمر

 يف مجـري الـدم الـصغرية رسب من الروبوتـات استخداموالتي يصبح وقتها ممكنا " طب النانو " تقنيه 

 .إلصالح األرضار التي لحقت بجسم اإلنسان باستمرار والتي نتجت عن الشيخوخة

 التحكم عن طريق العقل 

وي متكـــن الزراعـــات الـــسيربانية ذ

مـن " املعـاقني"االحتياجات الخاصة 

التحكم يف أجهزة الكمبيوتر الخاصة 

حيـث . بهم من خالل قـوة التفكـري

 عاما مـؤهال السـتخدام جهـاز تجريبـي 24ُالبالغ من العمر ) ماثيو ناجل(  كان2004 يف عام إنه

 وكان وقتها قـد أصـيب بـشلل ربـاعي نـاجم عـن عـدة طعنـات بالـسكني" برينجيت"يسمي 

يتكـون مـن أقطـاب " برينجيـت" هـذا الجهـاز فـإن عـىل الناحيـة األخـري . فقرات الرقبـة يف

وقـد تـم ."منطقه السيطرة عىل الحركـة"كهربائية يتم تثبيتها عىل سطح القرشة الحركية للمخ 

 " نيجـل"ف أمناط النشاط األلكرتوين يف قرشة املـخ والتـي تـتم عـن طريـق تفكـري ُبرمجه لتعر

 ً ورسعـان مـا يكـون قـادرا مـن خـالل، إىل األعـىل واألسـفلأو اليـسار أومـني يف الحركه إىل الي
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ًإنتاجها عىل التحكم يف التيلفزيون وجهـار الكمبيـوتر الخـاص بـه وأيـضا مـع تـوافر الكفـاءة الكافيـة  

 كان القرد قادرا عـىل اسـتخدام جهـاز ميكنـه يف الـتحكم يف 2009 يف عام إنهكام ". تيرتس"ملامرسه لعبة 

التكنولوچيا مـن املمكـن يف  أن ه اإلصطناعية، وهذا بدوره يعطي األمل ألصحاب االذرع املبتورة يفذراع

 .متكنهم من التحكم يف أطرافهم اإلصطناعية مبجرد التفكري أن يوم ما

 طب النانو

ماليـني "علم صنع آالت يبلغ حجمها بضع مئات مـن النـانو مـرت  هي  تقنية النانوأوالهندسة الجزيئية 

التطور الرسيع يف هذا املجال يعد مبجموعـة كبـرية مـن التقنيـات الجديـدة  أن حيث. ألجزاء من املرتا

روبوتات النانو الطبية ميكنها السباحة مع مجري الدم يف جسم اإلنـسان  أن املذهلة ؛ أحداها هو فكرة

الح تلـف الحمـض بل وتصل إىل درجـه إصـ، ًإلصالح الجروح واإلصابات األخرى، وأيضا مكافحة العدوي

 من معهد التصنيع الجزيئـي يف" روبرت فريتاس" ويعتقد. النووي الذي قد يؤدي إىل اإلصابة بالرسطان

روبوتات النانو الطبية التي ميكن إنشاؤها من أشكال متينة مـن الكربـون مثـل  أن بالو آلتو بكاليفورنيا

 .2030 الجرافيت قد تصبح حقيقة بحلول عام أواملاس 

 
 

 اإليدز لقاح 

ُفـريوس نقـص املناعـة البـرشية هـو املـسبب ملـرض  أن  عندما تم التأكد مـن1984يف عام 

 كان ذلـك منـذ أكـرث، يوجد لقاح لهذا الفريوس يف غضون عامني أن االيدز كان من املتوقع
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 33 كـان مـرض اإليـدز قـد قتـل أكـرث 2008 وبنهاية عـام . مل يعرث عىل هذا اللقاحاآلن عاما، وإيل 25من 

ُفريوس نقص املناعة البرشية يتطور برسعة كبرية  أن واحدة من أهم املشاكل. مليون شخص حول العامل

أي لقاح يتم تطويره  أن ُويتكيف مع البيئات الجديدة من خالل عملية االنتخاب الطبيعي، وهذا يعني

ن الفريوس أكـرث يكون غري فعال مع أجيال أخرى م أن ملكافحة سلسلة واحدة من الفريوس من املمكن

معظـم اللقاحـات تعمـل عـن طريـق تـدريب الجهـاز املنـاعي  أن ُومام أدي إىل إرباك الباحثني. ًتطورا

. ُ فريوس غري نشط ولكن فريوس نقص املناعة البرشية الغري نشط لـيس لـه أي تـأثريباستخدامللمريض 

صاب بفـريوس نقـص  خـضع مـريض مـ2008 يف عام إنهولكنه برغم ذلك يوجد بصيص من األمل حيث 

 مل ألجراحـهاملناعة البرشية لعملية زرع نخاع عظمي بسبب رسطان الدم وبعد مرور شهرين من إجراء 

املتـربع كـان لديـة طفـرة معينـة يف  أن الـسبب يف ذلـك أن يعرث عىل هذا الفريوس مرة أخرى ؛ ويبـدو

لهـا الفـريوس إىل خاليـا  املستقبالت التي يـدخل مـن خالهيو) CCR5(الچينات ويف مستقبالت تسمي 

 عملية زرع نخاع عظمي بها درجة مجازفة كبرية لـذلك ال فإن األخرىولكن من الناحية ، جسم اإلنسان

) RNAI(تقنيـات الطـب الـورايث مثـل  أن  يفأمل هناك فإنًميكن إعتبارها عالجا يف حد ذاتها ومع ذلك 

 .دز املسبب لإليچني الاستهداف عىل قادرةتكون  أن من املمكن

 إعادة وصل العمود الفقري

 يف حالـه إصـابة الجهـاز العـصبي إنه ومدمره بدرجة كبرية؛ حيث خطريةتعترب إصابات العمود الفقري 

 الجهاز العصبي املركزي الذي يضم الحبل الـشويك فـال أما، األحيانالطريف فإنه ميكن عالجه يف كثري من 

من اآلمال والطموحـات للعـالج عـن طريـق الخاليـا وبالرغم من ذلك فإنه يوجد العديد . ميكن عالجه

ً ومبرور الوقت تصبح هذه الخاليا أليافـا اإلصابةالجذعية التي تتم من خالل زرع هذه الخاليا يف مكان 

 العمـود إصـابات واعـدة لعـالج أمـاالُ كان البحث العلمي قد قدم 2010ويف مطلع عام . عصبية جديدة

   ).GRNOPC1(ة واملعروفة باسم  الخاليا الجذعيباستخدامالفقري 

  توصـــيل العمـــود الفقـــري ســـوف ميكـــن املـــرىض الـــذين يعـــانون مـــنإعـــادة جراحـــة إتقـــانأن 
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 - خطرية من الخضوع لعمليـة زرع كامـل للجـسمإصابات يعانون من أو  بالجسمأعضاء فشل يف عدة 

ع مـن التكنولوچيـا سهم عىل جسد جديد تم التـربع بـه لهـم، ويعـد هـذا النـووًميكنهم حرفيا زرع رؤ

 .ًالطبية مهم جدا للمريض الذين خضعوا إىل الحفظ العصبي قبل إحيائهم

 العلوم االجتامعية يف املستقبل

 املال يف املستقبل

 سـتلغى جميـع 2016 بحلول عـام إنهذات مرة " آرثر كالرك"تنبأ الراحل العظيم وكاتب الخيال العلمي 

 وحـدة لقيـاس الطاقـة هيو" الساعة/امليجاوات "هيمن املال والعمالت يف العامل لصالح وحدة عاملية 

العمـالت التقليديـة املبنيـة عـىل أن  هـي وكانت حجته يف ذلك، ًاملتولدة وأيضا لقياس استهالك الطاقة

 ذلك لن يصبح لـه قيمـة يف املـستقبل وأن ،الرثوة املادية لألمم تقاس عىل أساس احتياطها من الذهب 

 أقـوى الـدول سـتكون تلـك وأن، األمـمتكنولوچيا كمقياس لتحديد مدي تقـدم  الاستخدامحيث سيتم 

جـدير بالـذكر .  من الطاقـةاحتياطيًالتي متلك املقدرة عىل إستخدام التكنولوچيا وأيضا التي متلك أكرب 

 139مـن الكهربـاء يف اململكـة املتحـدة " ساعة/ميجاوت "استخدام كان متوسط تكلفة 2009 يف عام إنه

 10.000وات ملـدة  100 يـورو، وهـذه الطاقـة تكفـي إلنـارة ملبـة 120 يف الواليات املتحدة فكان اأميورو 

 .ساعة متواصلة

 )Futarchy(حكومة التوقعات 

ًأداة قوية للتكهن حول كل يشء بدء من حالة الطقس وحتى  )Prediction markets(متثل أسواق التوقع 

عـامل اقتـصاد بجامعـة -ة، لكـن إذا متكـن روبـن هانـسن التكهن حول من سيفوز باالنتخابات السياسي

 من إقناع اآلخرين فبالتايل أي شـخص يفـوز باإلنتخابـات قـد يـستخدم لتلـك -چورج ماسون بفريچينيا

ًوقد اقرتح هانسن نظاما كـامال لحكومـة قامئـة عـىل توقعـات الـسوق، .  لوضع سياساته-ًاألسواق أيضا 

يضع مستثمرو السوق أموالهم وراء قرارات السياسة أن  هي )futarchy(وكانت فكرته التي أطلق عليها 

فقط التي تـصبح فـيام بعـد قـوانني، ويـستمر املمثلـون  هي األساسية، والسياسات ذات النصيب األكرب
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القـرارات بـشأن سياسـاتهم يتخـذها متنبـؤو  أن املنتخبون يف القيام باإلدارة اليومية لـشئون الدولـة إال

 .السوق

تعتمد عليها املراهنات يف السوق الحًقا هو الناتج  أن أحد املقاييس الجيدة التي ميكن أن نسناقرتح ها

، وهو مقياس عام ملدى نجاح األمـم، وبالتـايل سـرياهن املـستثمرون عـىل )GDP(ُاملحيل اإلجاميل للبالد 

ت التـي سـتؤدي يف  ستؤدي إىل زيادة النـاتج املحـيل اإلجـاميل، والـسياساأنهاالسياسات التي يعتقدون 

 .ُنهاية املطاف إىل زيادة الناتج املحيل اإلجاميل ستجلب األموال ملؤيديها

 املجرات االمرباطوريات 

ســيث . "كــم مــن الوقــت تــستغرقه حــضارة ترتــاد الفــضاء يف إقامــة إمرباطوريــة متتــد عــرب املجــرة؟

حوث الفلكيـة يف مـاوننت فيـو ُللب) ُالبحث عن ذكاء خارج األرض(وهوعامل فليك بارز يف معهد "شوستاك

 اإلمرباطوريةقدميا كانت .  التي نشأت عىل األرض عىل مر التاريخاإلمرباطورياتيوازي بني  -بكاليفورنيا 

 قـادرة عـىل أنهـا وكانت قادرة عىل الرد عـىل التهديـدات مبعنـي أوروبا أنحاءالرومانية متتد يف معظم 

 وباملثـل امتـد تـأثري . يف عـدة شـهوراآلخـرإىل الجانـب  اإلمرباطوريـةتحريك قواتها مـن احـد جوانـب 

 العامل لكن بتقنية نقل أفضل فكانت قادرة عـىل الـرد عـىل آيـة أنحاءُاإلمرباطورية الربيطانية يف جميع 

 .تهديدات يف غضون أشهر قليلة

وريـة  أكـرب إمرباطوأن يف الفـضاء اإلمرباطوريـات سيتم تطبيق نفس القيـود عـىل إنه" شوسياك"يعتقد 

فيام ال يزيد عن شـهرين، وحتـى الـسفر بـرسعة الـضوء يجعـل اقـرب  التي ميكن اجتيازها هي ممكنة

ً ويجعل من وجـود إمرباطوريـات املجـرة أمـرا غـري .بعيد املنال - عىل بعد سنني ضوئية هيو -النجوم 

 وأقامرها رمباالتي متتد عرب كواكب املجموعة الشمسية " إمرباطورية الشمس"عىل الرغم من أن-مرجح 

 .تكون مستدامة

 السياسة الفضائية

 كيف سيؤثر وصول أحد أشكال الحياة غري األرضية إىل كوكب األرض عىل مجتمعنا ؟
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عن حرب العوامل يف حالة من الذعر الشديد يف أمريكا حيث " أورسون ويلز" تسببت رواية 1938يف عام 

 حقيقية عن غزو املريخ لألرض، لكن ماذا لو كـان اعتقد املستمعون أنهم يستمعون إىل تقارير إخبارية

هـذا هـو  أن -طبيب نفـيس يف جامعـة كاليفورنيـا ديفـيس-" ُالربت هاريسون"ًاالتصال سلميا ؟ يعتقد 

 تأثريتكون مفيدة للمجتمع ويكون لها  أن  تحديد إشارة غريبة من املمكنوأنالسيناريو األكرث احتامال 

 .املمزقتوحيدي يؤدي إىل ربط مجتمعنا 

 املعرفة واملعلومات والحوسبة يف املستقبل

 الواقع االفرتايض املستقبيل 

أن الواقع االفرتايض يخلق بيئة اصطناعية للمستخدم عن طريق تحفيز الحواس مثل النظر والسمع عن 

 مـن املمكـن تجـاوز شـبكة إنـهالتكنولوچيا الحديثة أظهرت  أن  كام.واألصواتطريق استخدام الصور 

 أجهزة الكمبيوتر ميكنها التفاعل مع املخ مبارشة من خالل تغـذيتها بالـصور فإنلذلك ، م الحسيةالجس

 هـذه يف اخـرتاعلديها براءة " سوين"رشكة الرتفية املنزيل  أن جدير بالذكر. ُمبارشة داخل القرشة البرصية

ولوچيـا الـتحكم يف العقـل  التقنيـة بتكنهذهًأيضا مع امتزاج ، التقنية باستخدام املوجات فوق الصوتية

 أو والعوامل االفرتاضية بدون الحاجة إىل استخدام املاوس نرتنت تسمح ملخ املستخدم بالتجول يف اإلفإنها

 .لوحة املفاتيح

 التخاطر االصطناعي

كام أعطيت عمليات زرع املخ لذوي االحتياجـات الخاصـة القـدرة عـىل الـتحكم يف أجهـزة الكمبيـوتر 

تخلق تكنولوچيا مامثلة متكنهم من خلـق  أن عض العلامء يتساءلون هل من املمكن بفإن، الخاص بهم

 .ُنوع من التخاطر بني البرش

ً رسبـا مـن الروبوتـات - من معهـد التـصنيع بكاليفورنيـا -" روبرت فريتاس"تخيل الدكتور

ُالنانومرتية الحجم التي ميكنها البقاء داخل املخ البـرشي ورصـد أفكـار الـشخص املـضيف ُ ،

تبـث إىل الروبوتـات عـن طريـق املوجـات فـوق  أن  أي أفكار مراد نقلها للمـخ ميكـنفإن

 ُالصوتية ملحور مركزي مـزروع داخـل الجمجمـة، وهـو الـذي يقـوم بتحويـل البيانـات إىل
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فإنك سوف تقـوم ،  وبطريقة مشابهة ملكاملة الهاتف املحمول من داخل رأسك.إشارات السلكية للخارج

لالتصال به من عقلك وتقوم هذة التقنيـة بتحويـل هـذة املكاملـة إىل محـور مامثـل  شخص ما باختيار

 .داخل مخ املستلم

 السمعية مبـارشة وتـسمح لهـم بـسامع أفكـارك، األعصابإن روبوتات النانو تلك يف مخ املستلم تحفز 

  .ومن ثم تقوم بالرد علىك عن طريق استخدام نفس التقنية

 .2050 تقنية التخاطر تلك حقيقة بحلول عام تصبح أن "فريتاس"يأمل دكتور

 نرتنتوعي اإل

ُميكن للبرش تحميل أدمغتهم عىل جهاز الكمبيـوتر  أن يصل إىل درجة أن هل ميكن للتقدم التكنولوچي

 .؟ قد ال يكون هذا بعيد املنال كام يبدو

 -ُظيفـة املـخ البـرشي  تحـايك وإلكرتونيـة عبارة عن أجهزة - إن مشاريع بناء العقول االصطناعية اليوم

 .متقدمة للغاية

عن علم األحيـاء  ميكننا االستغناء 2050 بحلول عام إنهيؤمن " آيان بريسون"عامل املستقبليات السويرسي 

 املـريض املـستخدم تجـاههم تقنيـه وأن،  نقوم بتحميل عقولنا الواعية إىل أجهزة الكمبيوتر بشكل دائموأن

تؤدي إىل الخلود  أن التكنولوچيا من املمكنهذه  ، الطريقةبهذه أخرى ميكن إحياؤهم مرة" تجميد الجثث"

 .  أبداأجهزة الكمبيوتر لن تتحطم أن عىل اعتبار-

  املجرةإنرتنت

مفهوم يعني ترسيع   املجرة هوإنرتنت؛ 1980هذا املصطلح يف أواخر عام " تيمويث فرييس"اقرتح الكاتب

تقوم كل السالالت الذكية بتحميـل  أن الفكرة األساسية.  املجرةاالتصال بني الحضارات املنترشة يف أنحاء

ويـتم إطـالق هـذه ، كافة املعلومات عن حضارتها إىل جاسوب خادم ويب مثبـت داخـل مركبـة فـضاء

كام يتلقي كل مـسبار ، املركبة يف الفضاء الخارجي وتبدأ يف بث املعلومات إىل جميع النظم املجاورة لها

ًأخر ويقوم بإرسال املعلومات إىل املركبة وأيضا يضيفها إىل املعلومات التـي تبـث املعلومات من مسبار 

 ت ال بعض إصدارات هذة التقنيـة تقـوم خـوادم املركبـات الفـضائية باستنـساخ نفـسها مثـل آ.للخارج



 243 املستقبـــل

 

 

  ."ون نيومان ف"

ني الـضوئية  مـن الـسناآلالفاملعلومات عن الحضارات التي تبعد مئـات  أن شبكة منارات املجرة تعني

 .بضع مئات من السنني الضوئية يف غضون تصل إىل األرض أن ميكن

 ّحد بيكينستاين

أجهزة تخزين البيانات أصبحت أصـغر مـن أي وقـت مـيض، ولكـن إىل أي درجـة مـن  أن من املعروف

عمـل عـىل حـساب أصـغر " يعقـوب بيكينـستني" العربية بالجامعةتصل؟ عامل الفيزياء  أن الصغر ميكن

عىل وجود تشابه مع فيزيـاء " بيكينستني" وقد اعتمد ،كن يف ضغط كمية معينة من املعلوماتحجم مي

 وكان قادرا أيضا عىل .التقب األسود ؛حيث تخضع املعلومات لقواعد مامثلة لقوانني الديناميكا الحرارية

حـد "يـسمي بــ إذا كانت وسيلة التخزين تحتوي عىل كمية كبرية من املعلومات تتجـاوز مـا إنهإثبات 

 وتم اسقاطها يف ثقب اسود سوف يؤدي هذا إىل انتهاك القانون الثاين للديناميكا الحراريـة،" بيكينستني

ذاكرة جهاز الكمبيوتر طولها أجـزاء مـن  رقاقة أن حساباته تشري إىل أن كام. وهو قانون فيزيايئ مقدس

ُ بايت من البيانات أي حوايل تريليون 2210اآلالف من املليمرتات يف املستقبل ميكنها تخزين ما يصل إىل 

 . جيجابايت1210 أو

 التفرد 

 أن  احتامليــةالــذكاء االصــطناعي القــوي أتــاح

يقومـوا بتخليـق  أن يتمكن العلامء يف يوم ما

ــل  ــوة العق ــاء وق ــوق ذك ــطناعيا يف ــا اص مخ

ــرف ب ــيام يع ــرشي ف ــارق"ُالب ــذكاء الخ  ."ال

 هـذا املـخ الخـارق فـإنوعندما يحدث ذلك 

كون لدية القدرة عىل إعادة تصنيع نفسه سي

وبالتايل سـيكون أذيك وأرسع ، كرث ذكاءأبشكل 

 . ُ البرشمن



 244 املستقبـــل

 

 

، ) هرتز200 برتدد( مرة يف الثانية الواحدة 200ُذا كانت خاليا املخ البيولوچي ميكنها إطالق النار حوايل إ

 .) بليـون هرتـز2حـوايل (هرتز جيجـا2 أجهزة الكمبيوتر الحديثة ميكنها إطالق أكرث من ذلك بـرتدد فإن

القيام بها يف عام ميكن للكمبيوتر القيام بها فـيام ال ُ التي يستطيع العقل البرشي األفكاركل  أن هذا يعني

 مع كل تصميم جديد لهذا الذكاء الخارق فإنه يصبح أقـوى وأرسع مـام يـؤدي إىل زيـادة . ثوان3يزيد عن 

وهذا املعدل .  مجال الحوسبة ولكن أيضا يف جميع املجاالتمعدل التقدم من أي وقت ميض، ليس فقط يف

 هذا التقدم التكنولـوچي إليها تلك النقطة التي يصل وأنرسعان ما يتطور وصوال إىل الرسعة الغري محدودة 

، "فرينـور فيجـي"؛ وقد وضع هذا املصطلح ألول مرة من قبل كاتـب الخيـال العلمـي "التفرد" تعرف باسم 

هـذا  أن الـذي توقـع" راي كروزويل "  بفضل املخرتع االمرييك وعامل املستقبليات شهرتهب وبعد ذلك اكتس

 . والعرشينسيحدث قبل نهاية القرن الحادي

 العلوم التطبيقية يف مستقبل

 الطرق الرسيعة املؤمتلة

 س وتبعد فقط مبسافة مرت عن الـسيارة التـي تقـع أمامـك؟ يف/كم 110كيف تجرؤ عىل القيادة برسعة 

 يف املـستقبل سـيكون هـذا طبيعيـا بفـضل الطـرق أمـاًيومنا هذا تعد تلك القيادة نوعا مـن االنتحـار، 

مبجـرد أنـك سـلكت الطريـق الـرسيع سـوف تتحـول قيـادة الـسيارة آليـا إىل نظـام . الرسيعة املؤمتلـة

. سـلكيةالكمبيوتر املركزي الذي يدير حركة املرور عىل هذه الطرق يف وقت واحد من خالل وصـالت ال

 يقوم بالتحكم بدواسة الوقود واملكابح وأيضا توجيه السيارات عن طريق عالمات مغناطيسية إنهحيث 

 12أيـضا سـوف تتحـرك الـسيارات يف أرساب حـوايل . عىل الطريق تقوم بتحديد رسعة وموقـع الـسيارة

حدد للحد مـن جميع السيارات تسري عىل إيقاع محدد وبني كل رسب وأخر مسافات م أن مركبة، حيث

 .الرضر إذا حدث تصادم

 . النظام األكرث أمانا وأنه يسمح بزيادة حركة املرور عىل هذه الطرقإنهمؤيدو هذا النظام يرون 
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،  قامت والية كاليفورنيا بإجراء تجارب مامثلـة يف القـسم الـشاميل مـن واليـة سـان ديجـو1997يف عام 

 . يف والية كاليفورنيا2010 و2007وأيضا كانت هناك محاوالت اخري بني عامي 

 السيارات الطائرة 

 خـارج سـيارتك بـسهولة هـو مجـرد تخيـل علمـي رافقنـا أواالنتقال عرب الجو عن طريق القفز داخـل 

التي " مولر الطائرة"سيارات  أن جدير بالذكر. ولألسف مل يتحق هذا يف العامل الحقيقي، لسنوات عديدة

 عبارة عن مركبة لها أربعـة مقاعـد هيما حققناه يف هذا املجال وأقرب  هي "بول مولر"قام بتصنيعها 

ووفقا ملا ، كم 1207س عىل مدي / كم576 هي  رسعة لهاأقيص أن ويقال. مزودة بثامن محركات هوائية

يحتاجون إىل رخصة طريان كاملة نظـرا لطبيعـة الـتحكم اآليل يف تلك السيارة ال أصحاب فإنقاله مولر، 

 ال تزال يف مرحلتها األويل قادرة فقط أنها عاما عىل تطوير السيارة إال 40رغم من مرور وعىل ال، السيارة

  .عىل التحليق عىل بعد بضعة أمتار فوق سطح األرض

حلـم  أن  ويبـدو.يحـصل عليهـا أن يدراليـة وغـري منتظـرفمل يحصل مولر مطلقا عىل شهادة الطـريان ال

 .قتُالخيال العلمي هذا سيظل كام هو لبعض الو

 ذروة النفط 

ًمثل البرتول وقود للتنقل وتوليد الكهرباء وأيضا وقود للزراعة -يعد النفط والوقود الذي نستخلصه منه 

النفط لن يدوم لالبد؛ ويعرف  أن "كنج هوبرت"يوفيزياء االمرييك چ توقع عامل ال1956يف عام . والصناعة

ُتاج الواليات املتحدة من البرتول سوف يصل إىل إن أن ً، وتوقع أيضا"نظرية قمة هوبرت" مفهومه باسم 

 ثـم . مليـون برميـل يوميـا10.2 ـوبالفعل حدث ذلك وتقدر تلك الذروة ب. 1970أقيص درجة خالل عام 

 .بعد ذلك بدأ الرتاجع املستمر

  فيشعر العلامء بالقلق حيـال قمـة الـنفط باعتبارهـا ظـاهرة سـتؤثر عـىل إمـدادات الـنفط يف اآلن أما

  .العامل

  الــنفط العــاملي مــنإنتــاج أن أشــار تقريــر صــادر عــن مجلــس بحــوث الطاقــة يف اململكــة املتحــدة
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ُذروة البـرتول تـستخدم كـسبب لتطـوير  أن جدير بالـذكر. 2020يبدا بالتناقص بحلول عام  أن  املمكن

 فـإنذلـك  وعـىل الـرغم مـن .دروچينية والوقود الحيـويهيُمصادر الطاقة البديلة للنفط مثل الطاقة ال

 .تصل تلك التكنولوچيا إىل مرحلة النضج أن تنفذ مصادر النفط قبل أن هناك مخاوف كبرية من

 

 الذاكرة االصطناعية

ُيعمل الباحثون يف جامعة ساوثهامبتون عىل نوع من أجزاء الجسم الصناعي لكـن مـع وجـود اخـتالف 

ولوچيا يف تسجيل بيانات الحياة باستخدام  يف الوقت الحارض تتمثل التكن.؛يتمثل يف الذاكرة االصطناعية

ُ والصوت وأيضا حفظ الربيد االلكرتوين فيديووسائل ميكن ارتداؤها لتسجيل تجارب الحياة عن طريق ال ً

ُوالرس يف هذا املرشوع هـو تقنيـة البحـث الـذيك . وتاريخ تصفح املواقع وكذلك حفظ الوثائق وامللفات

فلنقل عىل سبيل املثال أنك كنت تحاول تذكر معلومة . ل مختلفةالذي ميكننا من العمل عرب عدة وسائ

 فقط تذكر أنـك حينهـا كنـت تـستمع للمقطـع ،ىمعينة قرأتها يف مكان ما ولكنك ال تتذكر أين وال مت

ُلهاندل، بعد ذلك يجد الربنامج أنـك حـني اسـتمعت إىل تلـك املقطـع املوسـيقي " سارياندي"املوسيقي 

 تلـك األبحـاث تعـد مبثابـة فـإنلـذلك . ًة وأيضا تصفحت صفحات الويب تلـكقمت بقراءة تلك الوثيق

ً الذين يعملون يف مجـال األعـامل الحـرة والتعلـيم والبحـث العلمـي وأيـضا لألشخاصمعينات للذاكرة 

 .للشخص العادي الذي يفقد مفاتيحه
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 الطاقة الحرة

لكثري من املفكـرين العظـامء عـرب عـدة إن بناء جهاز ميكنه توليد الطاقة من العدم يعد التحدي األكرب 

 بجهاز لتوليد الطاقة الحرة - بأملانياجامعة كولونيا -" چميإتورسنت " الدكتور أىت 2007 لكن يف عام .قرون

اي لـوحني معـدنيني  أن ويعنـي"  كـازميريتـأثري"يستند يف فكرته عـىل .يعمل عىل أرض الواقع أن ميكنه

ُكهربايئ يحدث بينهم قـوي جـذب صـغرية تجـاه بعـضهم الـبعض، بينهام مسافة قصرية يف وجود فراغ 

والتي ميكنها استخراج حركة صالحة لالستخدام من هذا التاثري " ماسكة كازميري" بتصميم چلذلك قام إمي

 مموجـة إلدخـال ضـغط جـانبي بألواح تعمل عن طريق استبدال اللوحني املعدنيني الناعمني أنهاحيث 

يبقي االنزالق  أن ومن خالل تلك األلواح املموجة استطاع إميج، ُبعضها البعضيجعل األلواح تنزلق عىل 

  .يف اتجاه واحد وبالتايل استطاع توليد الكهرباء

 .يثبت بالتجارب تاثري كازميري الجانبي أن ريفرسايد -ُكام نجح فريق من الباحثني من جامعة كاليفورنيا 

يستخدم لتشغيل روبوتـات النـانو الـصغرية والتـي  أن كنتصميمه هذا من املم أن اآلنكام يؤمن إميج 

 .تستخدم يف تطبيقات ال تعد وال تحيص منها الطب الجزيئي أن ميكن

 يوتقنيةدجالهندسة ال

وأصـبح " بنقطـه تحـول"التغري املناخي عىل األرض مـر بالفعـل  أن يؤمن بعض العلامء األكرث تشاؤما

ُارتفاع منسوب مستوي مياه البحـر وأيـضا ارتفـاع درجـات ار العاملي مع هيمن غري املمكن وقف االن

 إذا حتـى إنه من العلامء تعتقد ى ولكن مجموعة أخر.ار الحضاراتهيالحرارة كل هذا سيؤدي إيل ان

 ال يــزال هنــاك أمــل لهــذا الكوكــب عــن طريــق الهندســة إنــهكنــا تجاوزنــا نقطــة التحــول تلــك إال 

. ء جديد يعمل عىل إصالح كوكبنا وعكس آثار تغـري املنـاخالچيوتقنية، والتي تعني عمل تصميم وبنا

تتمثل بعض األفكار املطروحة يف بناء مظالت عمالقة يف الفضاء لحجز بعـض أشـعة الـشمس وأيـضا 

بناء شبكة من املنشآت الصناعية حول العامل تعمل عىل امتصاص ثاين أكـسيد الكربـون وتحويلـه إىل 

  مفادهـا وضـع كميـة كبـرية مـن األسـمدةىفكرة أخـر، ضسائل ثم بعد ذلك ضخه تحت سطح األر
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ُالطبيعية يف املحيطات تعمل عىل تحفيز منو الحياة النباتية البحرية إلمتصاص ثاين أكسيد الكربون مـن 

لكن يخيش النقاد من العواقب املحتملـة والغـري مقـصودة ملثـل ، ُالهواء عن طريق عملية البناء الضويئ

 .تلك املخططات

 

 ) جنود الروبوتات(اآللية الجنود 

ُتشن الحروب حول العامل بإستخدام الروبوتات؟ من أجل إنقـاذ البـرش مـن  أن ماذا لو كان من املمكن

هذا يبدو أشبه بسيناريو لفيلم مـن أفـالم املـدمر  أن ،املخاطرة بحياتهم يف الخطوط األمامية للمواجهة

 ميلـك األمـرييككـان الجـيش  2009 يف عـام .ولكنه عىل أية حال أقرب إىل الواقع من أي وقت مـيض

 ألـف مركبـات بريـة آليـة تـستخدم يف أغـراض 12ف طائرة قتاليـة بـدون طيـار وحـوايل آال 7حوايل 

 يف عـام أمـا.وبالفعل استخدم العديد منهـا بالفعـل،ًاالستطالع وأيضا إبطال مفعول العبوات الناسفة 

 هـي  العراق وأفغانستان وهذه املقاتالت بشكل أسايس بدا سالح الجو األمرييك بنرش املقاتالت يف2007

الطائرات املقاتلة بدون طيار القادرة عىل حمل القنابـل والـصواريخ والتـي يـتم الـتحكم بهـا مـن قبـل 

   كـام. متعهـدي الـدفاع يبنـون اسـتقاللية جنـودهم امليكانيكيـةاآلنولكـن ، طيارين عىل سـطح األرض
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بالواليات املتحدة عىل الروبوتـات التـي ميكنهـا " داربا"طورة الدفاعية ُتعمل وكالة مشاريع البحوث املت

ًقتل املعارضني من البرش عىل شكل مجموعات وأيـضا التواصـل مـع بعـضها  كـذلك اتخـاذ الكثـري مـن ،ُ

تلك الروبوتات ستؤدي إيل حدوث ثورة يف مجال الحروب مامثلـة  أن يعتقد الخرباء. القرارات بأنفسهم

 . النوويةاألسلحة أوُالبارود لثورة اكتشاف 

 غراي جو

 النانو فـسادا يف هو االسم الذي يطلق عىل سيناريو الكارثة املستقبلية حيث تعيث تكنولوچيا" غراي جو"

األرض ويتحول الكوكب باكملـه إىل مجموعـة ضـخمة مـن الروبوتـات ذاتيـة النـسخ، وقـد صـاغ هـذا 

واكتـسب شـهرته بفـضل كاتـب " محركات الكـون"كتابه يف " اريك دريكسلر"املصطلح أبو تقنية النانو 

 " الفريسة"يف روايته " مايكل كرانيون"الخيال العلمي 

الطـب " مصغرة تستطيع تنفيذ املهـام مثـل تكنولوچيـا آالتإن تكنولوچيا النانو تعمل عن طريق بناء 

ًاذا أيـضا إذا خرجـت ولكن ماذا إذا كانت روبوتات النانو مربمجة إلعادة نـسخ نفـسها ؟ ومـ". الجزيئي

يستهلك كل يش متعلق بهذة الروبوتات عىل هذا الكوكب  أن الروبوتات عن السيطرة؟ هل من املمكن

،  مثال تلك الروبوتـات ذاتيـة النـسخاآلن يف الحقيقة ال يوجد إىل .سعيا وراء الحصول عىل مواد بنائها؟

نسخ هذه الروبوتات لنفسها لن تكون  إعادة فإن لو كنا نعرف كيف نخلق مثل تلك الروبوتات، ىوحت

غراي جـو  "ـالسيناريو الوحيد الذي يسمح  أن .بنفس كفاءة إعادة نسخها يف مصانع متخصصة يف ذلك

يقوم شخص ما ببناء روبوتات ذاتيـة التكـرار وإطـالق رصاحهـا عمـدا السـتخدامها  أن يحدث هو أن "

 .كسالح
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A 

acid rain  مطر حاميض 

active galaxies  املجرات النشطة 

aerospace engineering  هندسة الطريان 

ages of Earth  عصور األرض 

alien contact  اتصال فضايئ 

alleles  األليل أو الحليل 

allotropes   تآصالت 

anarchism  الفوضوية 

androids   اإلنسان األوتوماتييك 

antedating  السبق 

archaeoacoustics 38 الصوتيات التاريخية 

archaeoastronomy  علم الفلك األثري 

archaeology  علم اآلثار 

archaeometry  ّالقياسات األثرية 

Archean aeon  الدهر األريك 

artificial brains  األدمغة االصطناعية 

artiftcial intelligence  الذكاء االصطناعي 

artificial satellites  ألقامر الصناعيةا 

asterisms  املجامت 

asteroid deflection  مجنب الكويكبات 

asteroids  كويكبات 
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astronomical measurement  قياسات فلكية 

astronomy  علم الفلك 

B 
ball lightning  كرة الربق 

ballistics   الصاروخ القويس(الصاروخ الباليستي( 

barred spiral galaxies  مجرة حلزونية ضلعية 

bending of star light  انحناء ضوء النجم 

Big Bang، the  االنفجار العظيم 

binary data  بيانات ثنائية 

binary stars  نجوم ثنائية 

biomimetics  علم محاكاة الطبيعة 

bipolar disorder  اضطراب ثنايئ القطب 

black holes  الثقوب السوداء 

blogging  التدوين 

C 
caves  الكهوف 

cellphones  الهواتف الخلوية 

cellular automata  املشتغالت اآللية الخلوية 

chatbots  روبوتات الدردشة 

climate change  التغري املناخي 

climate feedback  التغذية املرجعية للمناخ 

climate modelling  منذجة املناخ 

climatology  املناخعلم  

clouds  السحب 

coal  الفحم 

coasts  السواحل 

cognitive dissonance  نظرية التنافر املعريف 

comets  املذنبات 

communication technology  تكنولوچيا االتصاالت 
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complementary medicine  الطب التكمييل 

composites  مركبات 

compounds  املركبات 

 computational archaeology  علم اآلثار املحوسب 

computational chemistry  الكيمياء املحوسبة 

computer engineering  هندسة الكمبيوتر 

computer forensics  العلوم الجنائية املتعلقة بالكمبيوتر 

constellations  الكوكبات 

continental drift  الجرف القاري 

continents  القارات 

convergent faults  الصدوع املتقاربة 

Copenhagen interpretation  تفسري كوبنهاجن 

core  اللب 

Coriolis effect  تأثري كوريوليس  

cosmic coordinates  اإلحداثيات الكونية 

cosmic defects  العيوب الكونية 

cosmic distance  املسافات الكونية 

cosmic expansion  د الكوينالتمد 

cosmic impacts  التأثريات الكونية 

cosmic rays  األشعة الكونية 

cosmological horizons  األفق الكونية 

cosmological principle  املبدأ الكوين 

cosmology  علم الكون 

creativity  اإلبداع 

crowd crazing جنون الحشد 

crowdsourcing  حشد املصادر 

crust  لقرشةا 

curved earth  األرض املنحنية 

cyber warfare  حرب اإلنرتنت 
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cybernetic implants  الزراعات السربانية 

cybernetics   أو علم الضبط(ِالسربانية( 

cyberslacking   الوقت املهدر عىل اإلنرتنت أثناء العمل 

cyclones  أعاصري 

D 
dark energy 226-7 الطاقة السوداء 

dark matter 226 املادة السوداء 

data compression 324-5 ضغط البيانات 

data storage 333-6 تخزين البيانات 

datamining 316 التنقيب عن البيانات 

dating  التأريخ 

day and year 143 اليوم والسنة 

 death rays 168 أشعة املوت 

deep hot biosphere  ن العميقاملجال الحيوي الساخ 

deep time  الزمن السحيق 

deserts  الصحاري 

diffusion and effusion  االنتشار والتدفق 

digital computers  الحواسب الرقمية 

divergent faults  الصدوع املتباعدة 

domains  مجاالت 

Doppler effect  تأثري دوبلر 

dwarf galaxies  املجرات القزمة 

dwarf planets  الكواكب القزمة 

E 
early Universe، the  بداية الكون 

Earth  األرض 

earth mysteries  ألغاز األرض 

Earth orbit  مدار األرض 

earth science  علوم األرض 
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Earth-like planets  الكواكب الشبيهة باألرض 

earthquake light  أضواء الزالزل 

earthquakes  الزالزل 

Earth’s atmosphere  الغالف الجوي لألرض 

earthshine  ضوء األرض 

ekpyrotic universe  الكون امللتهب 

El Niño  ظاهرة النينو 

elliptical galaxies  املجرات الحلزونية 

email  الربيد اإلليكرتوين 

end of the Universe  نهاية الكون 

error correction  تصحيح الخطأ 

escape velocity  رسعة الهروب 

exoplanets  كواكب خارج املجموعة الشمسية 

experimental archaeology  علم اآلثار التجريبي 

extra dimensions  البعد اإلضايف 

extraterrestrial origins   األصول غري األرضية 

extreme value theory   نظرية القيمة القصوى 

extremely large telescopes  التلسكوبات الكبرية للغاية 

F 
families  عائالت 

farmscrapers  الزراعة عىل نطاق أوسع 

floods  فيضانات 

flying cars  السيارات الطائرة 

flywheels  َّالحذافات 

fog  الضباب 

fractals  ُالكسرييات 

frame dragging  تباطؤ اإلطار املرجعي 

free radicals  الجذور الحرة/رد الحرةالشوا 

free will  اإلرادة الحرة 
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future applied science  العلوم التطبيقية يف املستقبل 

future biology  علم األحياء يف املستقبل 

future chemistry   علم الكيمياء يف املستقبل 

future Earth  األرض يف املستقبل 

future health and medicine   والطب يف املستقبلالصحة 

future knowledge، information and 

computing  
 املعرفة وتكنولوچيا املعلومات يف املستقبل

future physics   علم فيزياء املستقبل 

 future social science   علوم اجتامع املستقبل 

future space  فضاء املسقبل 

future VR  املستقبل 

G 
Gaia hypothesis  فرضية جايا 

galactic empires  اإلمرباطوريات املجرية 

galactic Internet  اإلنرتنت املجري 

galactic misfits  عدم املالمئات املجرية 

galaxies  املجرات 

galaxy clusters  عناقيد املجرات 

galaxy evolution  تطور املجرات 

galaxy formations   تكونات املجرات 

Galilean relativity  النسبية عند جاليليو 

game theory  نظرية األلعاب 

geological mapping الخرائط الچيولوچية 

geology علم األرض/ علم الچيولوچيا 

geomagnetism مغناطيسية األرض 

geophysics علم فيزياء األرض 

geothermal energy  الطاقة الحرارية الجوفية 

geothermal heat pump مضخة حرارة الطاقة الحرارية األرضية 

glaciers األنهار الجليدية 
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Gödel’s incompleteness theorem مربهنة عدم االكتامل لجوديل 

gravitational lensing  التعدس الثقايل 

gravitational singularities  التفرد الجذبوي 

gravitational waves  املوجات الثقالية 

greenhouse effect   االحتباس الحراري/ أثري البيت الزجاجي 

grey goo   مصطلح يشري إىل سيناريو نهاية العامل(جراي جو( 

H 
Hadean aeon  الدهر الجحيمي 

Hadley cell  خلية هاديل 

hard drives  األقراص الصلبة 

hard problem of consciousness  معضلة الوعي الصعبة 

Hawking radiation  إشعاع هوكينغ 

hedge funds  صناديق التحويط/ املحفظة الوقائية 

height  اإلرتفاع 

helioseismology  علم الزالزل الشمسية 

heliosphere  الغالف الشميس 

herd mentality   عقلية القطيع 

holographic memory  الذاكرة ثالثية األبعاد 

holographic universe  لكون الهولوجراميا 

homeopathy  املعالجة املثلية 

horizon problem  مشكلة األفق 

hotspots  املناطق الساخنة 

Hubble’s law  قانون هابل 

hydroponics  الزراعة املائية/ الزراعة دون تربة 

hydrothermal vents  املنافس الحرمائية 

hypernova  املستعر فوق العظيم 

I 
ice ages  العصور الجليدية 
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igneous rock   الصخور النارية 

infinity  ما ال نهاية 

information  املعلومات 

information addiction  إدمان املعلومات 

information entropy   إنرتوبية املعلومات(اعتالج املعلومات( 

information theory  نظرية املعلومات 

infrared astronomy  فلك األشعة تحت الحمراء 

intelligence  الذكاء 

intergalactic space  الفضاء بني املجرات 

 international date line  خط التاريخ الدويل 

 Internet access  دخول اإلنرتنت 

Internet security  أمن اإلنرتنت 

Internet  اإلنرتنت 

interstellar space  يالفضاء البني نجم 

ionosphere  طبقة اآليونوسفري 

islands  الجزر 

J 
Jupiter  املشرتى 

K 
Kaluza-Klein theory  كالين -نظرية كالوزا 

Kappa effect  تأثري كابا 

Kardashev scale  مقياس كارداشيف 

Kelly criterion  معيار كييل 

kingdoms  ماملك 

Kuiper belt  حزام كايرب 

L 
lakes  لبحرياتا 

landmark inventions  االخرتاعات البارزة 
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landslides  االنهيارات األرضية 

latitude and longitude  دوائر العرض وخطوط الطول 

 lava tubes  أنابيب الحمم 

Lazarus taxon  التصنيف الزاراس 

length contraction and time dilation  تقلص األطوال ومتدد الزمن 

life of the cosmos  حياة الكون 

 life in the solar system  الحياة يف املجموعة الشمسية 

life in space  الحياة يف الفضاء 

limnic eruption  ثوران بحريي 

Little Ice Age  العرص الجليدي الصغري 

M 
magnitude  املقدار 

Magnus effect  تأثري ماغنوس 

mantle  الوشاح 

many worlds  العوامل املتعددة 

Mars  املريخ 

mass extinctions  االنقراضات الجامعية 

Mercury  عطارد 

Mesozoic era  الحقبة الوسيطة 

metal detecting  الكشف عن املعادن 

metamorphic rock  الصخور املتحولة 

meteorology  األرصاد الجوية 

meteors  الشهب 

microchips  لرقائق اإللكرتونية الدقيقةا 

microscopes  امليكروسكوبات/ املجاهر 

microwave background  الخلفية امليكروية 

microwave ovens  األفران امليكروية 

Milankovitch cycle  دورة ميالنكوفيتش 

Milgram’s experiment  تجربة ميلجرام 
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Milky Way  درب التبانة 

Miller-Urey experiment  يوري-تجربة ميلر  

missing link  الخط املفقود 

Moon  القمر 

moonbase  قاعدة القمر 

Moore’s law  قانون موري 

morphology   علم التشكل(املورفولوجيا( 

motor cars  السيارات 

mountains  الجبال 

 multiply connected universes  األكوان متعددة االتصال 

Multiverse، the  متعدد األكوان 

mycosis  انفطار 

N 
natural disasters  الكوارث الطبيعية 

natural history  التاريخ الطبيعي 

nebula  السديم 

Neptune  نبتون 

night sky، the  سامء الليل 

noctilucent clouds  السحب الرباقة 

O 
ocean currents  تيارات املحيط 

ocean layers  طبقات املحيط 

ocean ridges  ظهر املحيط 

oceanic trenches  الخنادق املحيطية 

oceanography  جغرافيا املحيطات 

oceans   املحيطات 

Olbers’ paradox  مفارقة أولربز 

Omega Point  نقطة أوميجا 

online consciousness  وعي اإلنرتنت 
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organ transplants  اءزراعة األعض 

origin of life  أصل الحياة 

out of Africa  خارج قارة أفريقيا 

out-of-body experience  تجربة الخروج من الجسد 

P 
palaeoclimatology  علم املناخ القديم 

palaeontology  علم املتحجرات 

Paleozoic era   الحقبة األولية 

panspermia   البانسربميا (التبذر الشامل( 

parallax  التزيح 

parallel computing  الحوسبة املتوازية 

peak oil  ذروة النفط 

peppered moth  الفراشات املفلفلة 

petrol  البرتول 

pH indicators  مؤرش األس الهيدروچيني 

plains  السهول 

planet formation  تكون الكواكب 

planetary nebula  السديم الكوكبي 

planetary probes  مسابر الكواكب 

planets  الكواكب 

plastics   البالستيك(اللدائن( 

Proterozoic aeon  الدهر الفجري 

Q 
quantum cosmology  علم الكون الكمي 

quark stars  النجوم الكواركية 

quarks  الكواركات 

quasars  أشباه النجوم 

Quaternary period  الفرتة الرباعية 
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R 

rainfall  هطول األمطار 

red giants  العاملقة الحمر 

Red Queen hypothesis  فرضية امللكة الحمراء 

rivers  األنهار 

rock cycle، the  دورة الصخور 

rockets  الصواريخ 

rogue planets  الكواكب املتجولة 

rotational dynamics  الديناميكا الدورانية 

S 
Saturn  لزح 

sea ice  الجليد البحري 

sea power  قوة البحر 

sea-level rise  ارتفاع مستوى البحر 

seas  البحار 

seasons  فصول السنة 

sedimentary rock  الصخور الرسوبية 

seeds  البذور 

 serendipitous discoveries  االكتشافات السارة 

SETI   البحث عن ذكاء خارج األرض 

shape-memory alloys  سبائك ذاكرة الشكل 

shock waves  أمواج صادمة 

singularity، the  التفرد 

smartphones  الهواتف الذكية 

snow and hail  َالثلج والربد َ 

sober-up pill  حبوب القوة 

software  الربمجيات 

soil  الرتبة 

solar activity  النشاط الشميس 
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solar eclipses  سوف الشمسخ 

solar panels  األلواح الشمسية 

solar sails  األرشعة الشمسية 

solar system  النظام الشميس 

solar thermal energy  الطاقة الحرارية الشمسية 

solar wind  الرياح الشمسية 

space telescopes  التلسكوبات الفضائية 

space tourism  السياحة الفضائية 

space travel  السفر يف الفضاء 

space weapons  األسلحة الفضائية 

spiral galaxies  املجرات الحلزونية 

sprites  عفاريت الربق 

spy satellites  أقامر التجسس 

star clusters  العناقيد النجمية 

star formations  تكون النجوم 

stars  النجوم 

stratigraphy  علم الطبقات 

subterranean  طبيعة جوف األرض 

Sun، the  الشمس 

sunspots  الكلف الشميس 

supercontinents  القارات العظمى 

supernova  املستعر األعظم 

supersymmetry  التامثل الفائق 

supervolcanoes  الرباكني الهائلة 

supply and demand  العرض والطلب 

swarm intelligence  ذكاء الرسب 

T 
tectonic plates  الصفائح التكتونية 

tectonics  التكتونيات 
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telephones  الهواتف 

teleportation  االنتقال اآلين 

telescopes  التلسكوبات 

terraforming  تهيئة الكواكب لتكون صالحة للحياة 

terrain  طبيعة األرض 

theory of everything  نظرية كل يشء 

thermal expansion  التمدد الحراري 

thermal radiation  اإلشعاع الحراري 

tidal bores  املد املضجر 

tides  املد 

time travel  السفر عرب الزمن 

time zones  املناطق الزمنية 

topography  التضاريس 

tornadoes  األعاصري 

trade winds  الرياح التجارية 

transform faults  لناقلةالصدوع ا 

transformers  املحوالت 

tsunamis  أمواج تسونامي 

Turing machine  آلة تورنج 

Turing test  اختبار تورنج 

U 
UCAVs  املركبات الجوية القتالية بدون طيار 

underground water  املياه الجوفية 

underwater archaeology  اآلثار الغارقة 

Universe الكون 

Uranus  أورانوس 

V 
valleys  الوديان 

Van Allen belts  آلن اإلشعاعي فان حزام 
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 variable stars  النجوم املتغرية 

Venus  الزهرة 

vertebrates  الفقاريات 

video chat   فيديودردشة 

volcanic eruptions  االنفجارات الربكانية 

volcanoes  الرباكني 

Von Neumann machines  ت فون نيومانآال 

W 

water reservoirs  خزانات املياه 

weak force  القوة الضعيفة 

weather control  التحكم يف الطقس 

weather forecasting  التنبؤ بالطقس 

weather fronts  جبهات الطقس 

wetlands  األرايض الرطبة 

white dwarfs  األقزام البيضاء 

wild fires  اتحرائق الغاب 

will o’ the wisp  الرساب 

 wind  الرياح 

wind turbines  تربينات الرياح 

work and energy  الشغل و الطاقة 

World Wide Web  الشبكة العنكبوتية العاملية 

wormholes   الثقوب الدودية 
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